
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.be/books?id=boBEAAAAcAAJ&hl=nl
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I N H ovT D Es B o E cs.

I# deſen boeck is begrepen alle tgene dat van noo

de mach weſen om een Hoeue te bouwen, allerley

beeſten ende vogelen te houden ende met medecijne

te helpen, warmoeshouen ende cruythouen te ſchic

ken, bien te regeren, allerley fruytboomen te plan

ten ende te enten, beemden, vijvers en de viſchput

ten te onderhouden,ſaeylant te winnen, wijngaerden

te regeren, boſſchen te planten van# e hout,

ende van ſcheerhout, waranden van wilden ghedierte

te maken,endereyghers te houden. -

Noch een cort verhael van iaghen ende vlieghen.

PRI v1 LE G 1 E.

- DE Coninclicke Mairſteyt heeft toegelaten Chriſtoffel Plantinghtſvvoren

Boecdruckert Antvvapen, te mogen druckenende vertoopen een boeck

genoemt de Lantvvinninge ende Hoene van M.CarelSteuens. Verbied de al
len anderen Boetdruckers endeBoecvercoopers het ſeluenate drucken, of el

ders naghedruct te vercoopen binnen ſijnen lande, in vier Iaren naeſtromende

op de verbeurte van de voorſeydidruc,ende tvvintich ſtuyuas voor de boer,

alna dimhout van fijn beſcheedt

Ghegheuen te Brueſſelin den ſecreten Raedt den vij.April.

Onderteeckent Meſdach.

Ende in den Raet van Brabandt dan wvijderſcluermaent

M. D. Lx v. -

Onderteeckent de Pemrt.

- -- 's

* . -

*,



Aen den E. H. Anthonis van

Stralen, Heere tot Mercſem, órc. Ridder,

#Del ende vvijſe Heere, Ick hadde het

##tºvoorleden Iaer gedructeenen Boeck ge

#j E. # naemt, La Maiſon Ruſtique de M. Charles

#2Eſtienne,int Franſoys,vvelcken vanyege

licken ſeer begeert is gevveeſt.Maer vele van deſen

Lande geboren,ende beſonder hier Tantvverpen,

die buyten hen ſpeelhouen hebben claechden, dat

ter vele vvoorden int Boec vvaren,die ſy ten beſten

niet en verſtonden, ende alſoo en coſten ſydentijt

verdrijf ende genoechte niet gehebben, alsſyghe

hoept hadden:Baden my daerom, dat ickéinde Ne

# ſprake vvilde doen ouerſetten, ſeg

gende voor een groote redene,dat denghemeynen

man de Franſoyſche ſprake niet verſtaende (vvelc

den meeſten hoop is)gheengheneuchte noch pro

fijt vvt dien boec en coſte gehebben.Ende hoevvel

dat hen redene#vvas,nochtans en vvil

de ick den laſt niet geerne aenveerden, gemerct dat

ick deſe Nederduytſche ſprake nietſovvelen ver

ſtae als ic vvelvvilde. Ende ooc dat ick hoepte,

datter emmers yemandt van den Druckers van de

ſen lande hem desbat verſtaende dan ick, ſulcson

derſtaenſoude.Maergemerct dat tot noch toe,nie

mant dit gedaen en hadde, ende icnoch ghemaent

vvert van mijnen vrienden, vvien ict nietvveyge

ren en mocht: hebbe ten laetſten met grooten coſt

ende arbeyt,de copije tevvege ghebracht, ouerge

ſtelt in deſerduytſcher talen,de vvelcke ick totge

meyn profijt hebbe doen drucken. Ende#
'A ij dat



datic de Franſoyſche# int Iaer M. D. Lx v.# -.

druct,doen mijn Heere hier t'Antvverpen# -

meeſter vvas, endeoocde duytſche copije ten ſelué

tijde gecregen hadde, verſtaende van vele verſchey

intplanten, ſaeyen, ende allerley landtneeringhe,

(vvelcke conſte ſonder eenich tvvijfelde nootelic

ſteende edelſte is bouen allen anderen, als ick vvel

vveet,dat V.E.beter verſtaet dan ickſoude connen

heſeggen) ſo hebbe icmy verſtout, mijnen Heere

dit boecxken te preſenteren,hopende, dat uvve eer

vveerdicheyt ſafaenſien niet de ghifte ( die ſeer

cleyn is)maer het goet herte. Ende iſt ſake dat mijn

Heere dit in# neemt, ſo en ſalick niet vree

ſen vvat ander quade endefenijnige tongé van my

mochten ſeggen, omdat icmy ondervvinde de Ne

derduytſche tale te drucken, vvaerinick niet vvel

# en ben: Hier opſalichen antvvoorden

- at myºghenoech is#te vvorden van V. E. .

Als ſy beter doen, en ſa

nen. De Almachtighe Eevvighe Godt vvil mijnen,

icks hen ooc niet miſgun

Heere bevvaren in gheſontheyt aen lijfende ſiele.

Tantvverpen deſenxx. Meye, An. M. D. Lxv1.

- - 1

IT - C--- .

- danige dienaer. '

, T,

den# dat V. E. grooteghenoechte heeft

uvver Heerlijcheyt onder

- Chriſtof iPlanon.



Tot den goetvvilligen w

- Leſer.

SLsick den loop des Werelts nu ter tijdt wel aenmereke,

#Kende der menſchen looſheyt ende booſheyt met mijnen

oogen aenſie, alle dingen ouerleggende met erede

Rne,ende alle hanteringe die dagelijes geſchieden ouerpey

VN ſende:ſo moet ie metter waerheyt bekennen dat het Car

*s," men vvarachtich is vvelck de gheeſtige Poeet Horatiut

int Latijn beſchreuen heeft aldus: - - - --- *,

Beatus ille qui procul negotijn, . . . . . . . .

Vt priſca gens mortalium, ' . . . . . . . . .

Taterna rura hobus exercet ſtus * . * . .

Solutus omnifoenere, . . . . - . . . . . . .

Dat is, , ... : 12- - ,

Salich is hy die ſonder groot beſlach oft bevvijn,

Ghelijck onſe ouders hier voortijtspleghen,

Wint met fijn oſſen ſijn vaderlicke erue fijn, ''

Los ende vry van alle vvoecker daer teghen.

vVant vvat ſtaetſoude men mogen ter vverelt vinden die ſaliger ef

geruſter is dan de condicie vanden lantman,die al tighene dat hem toe

coemt van vruchten deraerden,van beeſten ende dergelijcke,dancbaer.

lick ontfangt van de hant Gods door vverckinge der natueren,ende daer

met te vreden is? Voorwaer de meeſten deel van alle andere hanteringen

daer de menſchen hedendaechs hen met gheneeren, zijn vol bedrochs

door het opſet der geenre die van t'gelt haren Godt maken gelijc het ge

meyn ſpreecwoort ooc vvel betuycht:Elc is een dief in ſijn neeringe, So

dat de ghene die niet lieghen en bedriegé en can,hier ter werelt niet wel
en dient. Al iſt ooc# menſche tot arbeyden geboré is,om ſijn broot

in ſweet ſijns aenſichts te winnen: nochtans is hy van natueren ſoo ſeer

geneycht tot ledicheyt ende vvelluſte, dat hem het vverck(hoe cleyn

dattet is)gemeynlic verdriet: ende daer door comet datmen nu ſo luttel

menſchen vint die haer tot eerlicke conſten ende ambachten begeuen:

vvant ſy met liſtige coomenſchappen te hanteeren,ef met andere looſe

practijcken voort te ſtellen, ghemackelicker aen ghelt weten te geraken,

vvaer door ſy oock ſomtijdt(Godt wouts) tot groote eere ende tot hoo

genſtaet haer ſeluen verheffen, want gelijck de Poeet wel ſeyt: dat cenſus

honores. Onſe voorouders zijn veel deuchdelickerende eerlicker van leué

geweeſt, die alle woeckerende quaet ghewin hebben veracht en hen ſel

uen begeuen tot de eerlicke lantwinninge: grooten arbeydt en neerſtic

heyt daer toe doende,ende in dancke nemende al wat door Gods groo

te goedertierenheyt ende liberaelheyt wt der aerden was ſpruytende

ef groeyende tot noordruft des lichaems.Adam onſer alder eerſte vader

heeft hem met deſen wercke geoeffent na Gods Woordt, daer na Cain,

Abel,Lamech,Noe:de heylighe Patriarché met hare Hebreeuſche naco

melingen hebben hen met lantwinninge ende met beeſten te houden

A iij ghencers



eert. De Perſenende Griecken plegen dit were in ſo grooter eeren te

oudé dat de coningé van dien landé ſelfs hen daer met veronledichde.

De oude Romeynenooc hebben het ackerwere ſo grootgeacht,datſe de

goedeackermans van t veldt met grooter eeren haelden, ende van den

# vercoren,om Borghemeeſters vander ſtadt ende regeerders van

lande te weſen: want een goet huyſman die ſijn landt wel oeffende

ende boude,en ſijn huyſgeſin wel beſtierde,die wert geacht te weſen be

quaemende geſchiét om een ſtadt,lantſchap ende gemeynte te regeren,

Maer om dit Godtliceñ ſalich ackerwerck meer tevoorderen, en om

in alle manieré behulpich te weſen alle den genen die daer dagelics haer

were afmaken,ende oock den genen die daer beſundere ghenoechte in

hebben gelijc vele rijcke ende geleerde lieden die voor een genoechte de

aerde beplanten ende beſaeyen ende de lantwinninge oeffenen:ſo heb ic

dit boeck vander hoeuen wt der Franſoyſcher ſpraken in de nederlant

ſche tale beneerſticht ouer te ſetten ende te drucken, welck van veel ge

ſchieteef geleerde liedé ſeer wort ghepreſen! Want de Autheur M. Karel

Steuens en heeft dit eerſte int Franſoys niet geſchreuen na ſijn eyghen

goetduncken,maer is,om ſeker beſcheedt van alle dingen te weten,dick

wils te rade gegaen aenackerlieden en de wijngaert planters,aen voorlie

den ende de gene die met peerden,oſſen,eſelsende muylen dagelics om

gaen,aenſchapers,houeniers, viſſchers,iagers,vogelaers en andere dier

lijcke die by expierencien goet verſtant hebben elck van t'ghene dat

em aengaet: ſoo dat de ſeluighe M.Karel in alle manieren ſeer groote

neerſticheyt daer toe heeft gedaen, op dat de gene die haer na dit boeck

ſchicken henſeluen niet bedrogen en ſouden vinden,noch haer moeyte

we verghoefs doen: Want anders daer meer ſchanden dan eeren

aen te behalen is, datmen hemſeluen wil beroemenende

wtgeuen voor expert in de dinghen daermen

niet vele afen weet,gelijc ſommige verme- .

telicke ſotten dagelics doen. Aldus

beminde leſer neemt dit werc in

dancke, en oefent vna het

- wiwijſen van deſen,in

de loffelicke conſte -

- derlanrwinnin

ghen.

»



Het eerſte boeck van

r

der Hoeuen.

Van wat maniere van Lantwinninge hier

na ſalgheleert worden.

Cap.j.

- -

-

#ſbelijckermijgale be maniere van#
#ſen tebouwen eſite timmeren die topbe

# benſpactbs gebruycken/tot mooninge

#l gefruſtebermenſtben niet benonbenen

T opont onet een te conten met de maniere

wanbe ouberg: alſoo ſien wy bat niet alleen de

lantneringe oft lantuminningbegrootclick oerans

bert en verſchilt / na ben aert banbe contrepen/

touben eñgelegenthept het plaetſen/baetſp ge

egen zijn:maer oot beſpraken/decberen en behet

#veranbert en is verſcheppen in alle

landen mcic niet tegenſtaëbe/zijn#bieg niet te

min oft te qualicker metſien ciï geſtoffeert bä onſc

boomſatë, Epact boot mogë oop merché dat onſema

niere ban lantneringe onet een comt met belant=

neringe bet ouberg/meltig/te lenen bpbe much

ten betaerbeu bie mp geoefent eñ beſaept bebbë.

impaeton nip# beeft battet van geenen nog

been is gebeclickte ſtaen op bc bifferentie wanne

dátupinninge bet ouberg/bic ben gctcglcett bcbbë

na betlant baetſp gewoontbcbben maube melt=

he een pegeliccene beſottbere maniere van leucit

babbc:15Guenbien ombattitcn beni ſoirbe voegen

nabe maniere manoe licbcn/ſogiſt altijtgbegbe=,

moonte gbcmeeſt gatmenhemſchicke en de regila

lete na he maniercºmäbelanoë/ſonperſijn bette ſo

ſecre te ſtellen beurt leſen# oubt hoecken oft

bool te ſcet grootc cuticu ":(melcke"#
-

tiU CU:



6 Dat 1. Boeck

meninristinegotbegrentendordt vernante

opſo veel nieuwe maniere van timmere/ackeren/

eken tiiſchijnen. Yoant door ſulcke inibbelen/

mêmeynt de bingen te reformeeren/ſonbet bie

hoicomelit te kennen oftte meten/ſo is men bicka

mile oomſakebat beſcluc oerloren mobcn enne te

nietegaen. ſenbc battom en ſult ghy m niet met=

monoeren iſt dat betintmetage cnbclantnteringe

man onſc bocue bier te lande niet gebcel enig gbra

lijck bc oubergbebbë gebabt. moant onſcmcynin

eig (achtervolgbembe bet gemepneſpacecuboort/

atmen moet leeren be oudemanieren/ ende boen

ijcnten nit boet)w te onberooijſen en bete leeren

t inibbelen om een bocue oft lantbupg alſo te be

ſtellen enocte onberbonbenen.be alſo fantminnin

# te boen/batbactbp cengoet buyſman en de alle

moet berhoubéubotbenefibaetontmoet dat

inbe '5tabaliſche tale lantupinningt genoët: want

baet enig gheen bint bat ben inecſtere meer min

ninge en de profijt5 hybrengt ban een lant bat opei

geboumet en de rebelickonöerbouben mount,

7" Het beworp van tighene dat hier naſal

: ' beſchreuen werden. Cap.ij.

W. van de bibinantie van onſclantwinningbeſſe

ſullen mopo te mogen leggen een lant oft melt gbee

legben op alſuicken plaetſe alſm.cn ſoubc inoa

gben binnen/ente niet alſntenwoel ſoubc kieſerv

efibaerſulien mopboumen ſomber onnootſahelit=

he toftent een buyg met ſijnen toebehoorten/ſuitg.

oftſeerna (noo! ben bepſchvan onſentijt) als be

goede ſtato in fijn ſtoomſtbe lantuoinninghe bee.

thaeiten heeft voor fijnen tijt; haer my ſpreken

ſullen panden ſtart / cnbc officie danben ſpoea

itenaet oft 19achter/man ſijn Buyſbrouwpc/ man

ſijn voicki van het veel van het steeg",

ijn btipſghcfitt met profijt enbegewoin mochte ge=

#
v

-
V# ente al een maniere

-



Van de Lantwvinninghe. 9

teenbebanamberbiergelijckebingben.

aDp b'een 3tjbe ban beſen bupſe/tecbt int #Doſter

ſullen mp ſtellen op b'een ooit ben ooatinocg boff

meltke opb'anbet3ijbe man ſijngroepcnbc baghe

fal hebben ſijnen betiupe mijngaert met betrupa

ben biebê buyſe van noobe zijn, ſºfioot om meere

berp?ofijt/ſaffraen/caernen/meent/mee en bevlag/

ten mate. Dat gbp licuet babt beſe bingë te upinnen

op een plat melt met beſomet vruchten, app oana

bet3ijbe ſullen upy makë ben cruptbof man ſchooa

tic bloemeeft mclrichébe truppé met fijn tiraté en

# oft bebbë.app banner ſtjoe manoer bagëſul

en my ſaepen en beſetten bepotagëſale crten boo

tien ciï anderſoorten van bergelijckc onucbten:cij

ootmeloenê/tauoogben/tontöinet5/attitboutgefi

bergelijcke mecranberemyuchten:efibaerſulië mp
oot ſtijgijuê banbe bien. i

52a bebouë ſullë oop boumè benboomgaert/oft

fruytboffeſi baet ſullëuoy ſtellen bc plactſe manoe

beionge plantſoenë om bic te verplantenveiï ootk

om te griffien.#Daet na bet biertante banbe vol=

toaſſencboonten bic berplant zijn.

52a ben boomgaertacn een depn beecſken ſtilië

oppotbinerëef ſtellen ben beeint oftbc woeybeman

het bee/cfibaettotttſontnt.cbet miſſen hout/be olm

boonten/bet elſeſt bout/ ciibe upilgen boonten: cii

ottet banbet ſijbc ſullen upp ſtellë ben miſcbput oft

bijtter/baet na be groote beeinben) boog bc phouia

ſïe entbc tentent mantben beetc. ' ,

#Cuſſchen gotipbt eſi 52oont ſullen opy ſtellen bct

ſaplant om gtacit te ſaepen/cſi mp ſullen ttactcten

boc batmen bie oefenê cñ bouwen ſal:cñ mat bog

gct/opbe bootbbe /balfopt bangcn nanoë beuucl

en bt halfbouen opde bootboe op beſtjoe bic meeſt

é)# ſttect ſullë oop plantë bcn upijngactt

eñ ſtagen boe batmen bien regerëeù oefenen ſal.

3,7uſſchen noogbë eñwoeſten ſtillen upg ſtellen cñ

- - - 3 b inahcn



no ' Dat 1. Boeck

makëne marãoeop een amberbetebſkêoft betutel

ken:ef opat boogetplantë eñ opbineren t'boſch uä

# bout cñ oock bant'ſtbeet bout/ eiï baet

en ſullen oop niet bergcten t'gene batbient tot bet

maken enberegeren wanbe boſſtben/ my ſuilen

ber ooc mentiemaken van betpart voor de milde

beeſten vanbetiagë van biënnaet met topte#
ben/(mant ten is niet bä noobc bat een goet buy

nian ſijnen tijtbetſlijte met iagen)oot banbeplaet

ſe baet tepgers en andere miſſie pogclë baet onta

boubë.27en laetſten ſullen op beſchrijuen int top=

te/be maniere man mogelg te vangen. ,,

1ef albug en ſaloct niet ucie te ſchrijnen meet

meſen van bingbemacngaeubc beluſtitheyt enne

bet profijt van een boeuc te meten van ſuichen als

begent behoort te begeeren bic curicuſciit eſites

belick ooil lcucin ban ſijn lautwinningbe.

VVat van noode is eer datmen de Hoeue

maect oft bouwet. Cap.iij. - :

A#be proppietept manbct eruê/tmaet

afbat veel auteurg ſo wel ſÉrictſcht als ſlaa

tijnſtbe ſo curieuſciitgeſchacuen bchbenſ en milic

mp geenſing moepen preſupponerčbe oft bat beſc

boeut mettlantbattertocbcboont/ m toegctomen

is bp verſterfeniſſe/eiïbat gbpbic milt ſchiché tot

umer commobitcytoftbat gbibie gecocht hebt/efi

toel geſtipuertbcbt eetbat gbibic betimmert cfibe

quamelitſtbict: mätgelijtmê ſept batb'eerſte tint ze

merage van een goct buyg moet meſen beteuchèt

batig te ſcggë be rente eñbc gronot om het buya

te onbetbotſben:alſo ſaloot het principaelſte punt

# man eenen babet beg httpſgbeſing / cet. Dat hp .

ijn buygtimmert en de oprecht dat by wel neerſte

lic toeſte/bat beplaetſcgeheelic bcmtocbehoote/efi

bat by niet meer te boette en hebbe met cterg/ crea

biteurs/renticrg oftgcontheren / bic bcminotha,

ten aftrecken ban zijn battbelingen. Dat hy oot ge

- gneert
. . . .
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-
foyniertbebbe alle oncoſten enbe bolbaett beſoa

iemnitepten bambe iuſtitie/ embe mantelick banbe

becretë eñbergelijtkeymeicke beſckerſte megben

3ijn om bebenſ'baccbg te coopcn:mantnnen bindt

beel meer ſotte tooperg bäſotte bercooperg.EDat=

tet gotiaerenbebacbleben 3ije/bat bp gemangelt

beeft oft nieuwe ſchulden gemaectom te ſupueren

cñ te claren ſijn crue/cñ bat bp baet niet een en ſtup

net aen en bange/ten 3ijebat bp geheel cñ al outce

tomen ig/tij zijn palen afgemeten beeft metſijn ge

beurenvenne getocht beeft centnºmebt met bebaa

berachtichſte metten totſten gbeſcpt batbp vrije

fijc man alle proceſſen eñ gebingen: oft iſt bat bent

pet ſoube mogen noch te boene binnen(gelijtmen

gbennepnclick ſept/bat erue tº miſt medebrengt)

Dat bpeetaenleggbet cnbc.bcpſſchetſtje batt beta

'opeernet : ick ooit ſcggben aengaen.be #ijn cepnſen

enbe leenrechten/ wanbe wclcke by niet meer en

behoort merloren te laten gaen ben minſten pena

nint/cappoen oft mat het oock 3tje/ban een titcbci

banſijnback bic met lantbept van tijbealsſphaer

niet meber opgelcpt en mont/neel meer artber tita

tbelen boetafvalië/eñboet hébuyſegroote ſcbabe.

Van de plaetſe daermen de Hoeue oft het lant

huys ſtellen ſal,met alle ſijne toebe

hoorten. Capilij. -

H## toel bat een pegelicin alle bingenbegbeert

te hebben fijn gemat eiſijn uiterſte beſte boet

ont te tontcn alſo na be perfectie als bem mogelic

is/nochtans een eerbaet cñ mije manet begbuyſge

ſing is tevreden met tgenchat bein manne gratie

15obgig toetonnenberch neemt in bäthe man ſtina

bergoetbeyt en liberalicheptalſuickëluttel/alfult

hégront eñgelegêthept als bemite occletonitſ met

ſekert meſenbebattetkicſenſeñ bet eemicb gebrupt

niet neer bij toe en behoort, ban behepſerrijche en
toninerijckébéprincëtoccnbchoonfibaerſ##

- plactie
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plaetſe bäſijn geboorte/erfeniſſe oft beteregêgoetſ

niet en ig motet natuerenſoo benuanc eñpgopice/

alg bp moel ſoube mogen toenſtbcn/ ſo behoort bp

bieſo te ſchicken boog ſijn conſterende neerſtichept

boen boog ſijnen arbept/ont bieſoo te berbeteren/

Dat bpbaer mcbe mochte te orchen uueſen en begea

noecb bebben om bent ſeluen efibc3ijne baet op te

onderbouben enbcten bupg optetecbtë, moantbp

en ſoube niet meer tonnë begeerê(iſt battet gemep

meſpyteemjoogt matachtich iſ) dan binnë bottbert

iaten een lantman/ente binnen boubertiaren een

cbelman te meſen. - - - -

Datinë bierſoude millen laten voorſtaé van de

gelegêthept bäcent boeite/bic ſtuitg cñ ſo molmaect

mäte/batter niet acn en gebakc/bet ſoube my büt

ken te obeſen een bingêbupten alictcbenë. betig

mcluoact maert batmeſuicképlaetſe mochte min=

bë/baetbclocht/tºubatet eñbcactbe ſuitg gunnen

moubë betſoubeſcerunel te paſſecomë:macrnoch

kepſcrg noth toningë en ſoubë ben niet tonnë con

tentetéban met begelegêtbept mä bactlicber lana

bcnſb'een mat beetert babet wat coubert D'cé mat

meer geneptbt tot verrottingerbäbetwat onprofij

tclicket om vruchtë boortg te bacngél en ſommige

andere bämibbelbaetſoorte, bctie wclopaet dat

bouëbiëbat benoot betöſte nooit bregtſſo en mint

më geen ongerief, beten heeft cenicbanbet gericf

tottetöpenſe:gelijc op toarme plaerſcn bact gtoc=

pcn be goebe uotinëtfibcbzuchten bicnië beubatert

math:op toubc plaetſen com.cn ſcct veel ſoete opa

terëef ſomtijtg3cematerë bic groot profijt by bye

gëtopambert plaetſcnale bactbebouêniet onucht

baer enigſſo iê ſy inceſtêocel onbev mol van geſtee

ten chberchwoerthéciïanpetencrgeltjckcoingëbie

ſtilte verbeterë, zoaetont ſo ſulië woy te openen zijn

met beplaetſe väonſcrgeboorte oft wãonſer moo

ningen:ef iſt batſeſulcg niet en i5/alg een curieus

: - inctiſche
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menſtbebie niet lichtelicte contenteren en is met

begceren enbemenſchen ſoube/ſoſullen mop ongbe

, ſte boenom bietc berbeteren boot bemiddelen bie

biet na ſullen verbaelt morben. * * * *

&eerluttel becuen ointmeſtacnbc op plaetſen .

bact en is opat op te ſcggê gelijc gebzet van water

op cffeueeft berheuctie plactſen: &ommige quare

tieren zijn van natucrëſanotachtich / ſommige ſect

materachtich ciinati b'centrijtachtich b'anbct ſteë .

achticb:ſommigbeſtjn keyacbtichtiï benuaëſte om

mijngaert te planten. JPicttemin het ſy ſo bct mil/

men kan niet bouwé ofttimmeré op ſo oreemden

#ſoubc mel mogen menië cfº kicſen dat

cſtctet ſonnëig gelegë tot geſoutbcyt van be be

'moonbcrg/cnbc ſchicken bat tot fijngemark:macr

bct principaelſte ig ben gront van tlant bië betim

merage nootfahclitſubicttig venbebacrom battet

buygprincipalickgbeniaettig. - -

3jſt ſake ban bat be plaetſe booge ciï effenig / cſi

gebgct heeft ban matcr/ſo moctmêmakê materacly

tige plaetſen ontrentumeftuptbouê eñ een ciſtera

nc in m houë eïſo plant met poten grauët bician

ge mogë bc bochtichept boubê: maetig betiät het

eñſect goetſ ſo cn beboeftnië dat ſo bicooilsnict te

miſten/ei niet meer ban te bietiarëeenslatë brake

liggé.3|ſt bat gbpbaereenê bonneput inacct/macct

bië met een palepe/eñ ſo bacet bat ghytcickémocht

ophalen ten minſten een half nat waterg/t'meltke

gby boen gieten ſtuit in beſonbct backê/efibeonarë

tot beboef ban b bolt en oce: maer botten al moet

nteuſogge baagê om te mcrgaderen eñ bcmaten bct

tegenwater bet3y in regenbacké oftanbcrſing, gii .

ont het ongerief ná het botttſſoſult gby boëmager

makë het lät op ſommige plaetſen niet perrcvan u

buyg met ſant calt ciigcnicpncaſſchcn/eiiban ſtilt

gbp battſaeyen oft plantë alſultke ſoortë van bon

méalg balbcrbeſt ſulië 1nogêtepaſſccomê/bocupci

DättCt
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battet gott wate/eer gbpſuitg boetteploeuêtwat

maniere ban boortten batter beſt groepcnſouben.

31ſt Datuupc erue ſtrett tot acn t'upater/ofttittiete/.

ſo ſtillen b beenbêſtaen nadert materbân buyg/

het mclcke boot het te na ſtaen vanperiuierëſcert
ſubiett ſottbc optſen ben tatatten cfi ſincken bans

ben bupſc: Betig ubel maer battet ſcet goet íg niet

bcrte ballbe matct te meſen/on bet gbeurtack bant

bc battchten manoen belbe te mogen ſenbëinbeſte

ben:maet inë moet kieſen beplaetſcoie boogſt met

benen ligt om het buysbaer op te ſtellen.

3ſt late marcnbc genoechte bäbc192intëef groo

te beerenbic om bactlieper genoecbte inbë ſomer

bactlieber wooningcbcbbë omtrent materachtige

plaetſen bieercellentelic ghcbouwper 3ijn percicrt

met mateten cfi met alle luſticbcbett: ten behoopt

not niet bat betoſt onſen mabcroeg bupſgefingee

sticbſing ben luſtcboe mergacn: want bt 392inten

bcbben macr micbe / om baetitcüct logijgtc octan

beren/na bentijt batiben iate tft bitubila, na baten

inſt van biercanticb ronbt te maken en de ban

tonbt biercantich.

app een brooge plaetſe oft op het bcrtbachtich/

lant/ſult gby nrcrſticheyt botn om ſo wel te ſtellen

b buyg/bat bct ſtac recht int #Doſtc / eft opgacnbe

banbet éoonttcn in ſºgecrtccnbc #Drtnbct.

3ſt batterig een benuclkë oft cleyn betchſkenſo

tintnicrct botten bact op ADoſtopacrt: inact nocha

tans en bergeet niet be &upbtſtjbe cñ ſºoortſtjbe/

op meltkeitjbegbyplantëſult een dicht boſcbk.cn

tot beubijſingcci beſchubbinge bä uuberplaetſen.

ſ5bpſult oot ſoccken bebcquaemſte plaetſen bä

plantvoor bc onuchtë nooit graëch boogbebeem

ben cf ſtelt ootumc wijgaert tegé bet éoupoë:ghi

ſult oot boog bgenoechte ſapen oft planten ecnicb

bicbt boſcbken van batſt groepen de boomé op de

32oogtſijbt/om tegë bccoubc bc beſchubben eñ#

gijen

A--



Van de Lantvvinninghe, 1 5

gen ben 5Bootbewoint.ſbby ſult ontboëntakêſon

mige trupſucpnſters gbeſtoffeert met bact#
Toenſterg/opbc goupt3tjbc/ontbit opê te boenê alg

ben noorbë ooint mayet. ſºjcn bint ſommige plact

ſcnin berchachtich lät/bicſectcbcgcctë bc lotbt oot

bêooſtë:nochtâgtoiliëſtoot woelwatinet beplë van

bë goupDë ontbc matinte bicbctiſccr bä noobe ig.

z'De boyncputtë3tjttbcroot upci van noobe/ntact

om te pinbcn bt plaetſe bactnië bicbehoort tenta=

ken/ſo moetmen kicſen apoſtc intbcginſcl banben

afgäc/oft na batmê opbiuctſtbcplactſen begattûts

betaerttijt ontbcct beeft/ eñ batmë ban ſinongcng

tºnCttet!# bct éoonnen baet upcbcttomt, ſo

moetincn ſupſtetë bocbattet clintt onbet t'geſtoot

man eenê buſſtcn ſtot/bact onbet een pſct oft meta

len ooiclkë aen ig/gclijt bet ottbetſte van eenêſtba

erg ſp?ict ſonbct bactveiïlupſtctëbact niettë oo?ë

cherpelic toe/boc battet onbctlupot oft clinct/bet

3tje gelijt eenen mortier/oft ſteenachtige acrocſoft

riepe/oft anbetaetbe bic ſccrbertig/geltjt een glas

bat# i5/oft anbetſing/gelijtecn bollicbept

bie ſeet biepe ig/enbe bett acrt ban cenen ſteenput

beeft:mant batig het ſckcrſte teecken, ſijen macb

bent oot niet berlaten op bc critpben bic bact bo=

uen opmaſſen/boot batmcn b'eerſtcp?oette gebaert

heeft:mãt onbet begrootc boterbloemê cñ bofbla

betê/enig bubatet niet berre af:11tact têbcucht niet

ten ºp batmen met biepe gracft: onbet ccrbcnc oft

pſettrupt ooopt ſomtijtg gettonbê goct cñ bicp opa

tet ita. Dat be natuctc battbct actbeit iſ;/ tñbcabct

ſchiet opten gront met bobbelen/ bet3tje ban root

ſant alle graume rootſcycnoe niet van tet ſijbë/bie

terſtontbctbgoocht. "

#De ſteenen groepen oot geintynclick epſulcke

plaetſen tubcitkemefietaebet banoclënâberoume

cñſterpeactbel en wanbeſteëbic bact bouëligget!

bie tot andere tijbëbactſoubcinogë geualië3ijn cij
, er gbeuoog=
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getoonpert/ſo batmen ſomtijtg hint op be ongeace

kcrbc actbe het fatſoen ban bruchtë eñ ban gtaert

baſt bp een bergabert en ſtijf gbebacken als ſteen:

bonen bien. Dat het grauëſeerbaeſt bactafb'erpe

ricncie bemijſt/ſo macb'm bat bichten om te maken

betafſlupté man umc patchen en wijgaerhëef ont

eenichanoer gericftc makê/ſonbert profijtbatgbi

noch boen mocht int bertoopen banbc gebouwen

ſteenëbaerinen bc bupſenafmacct. CEJaet macht in

bool tbcbzoch banbeſtcenbottºmcrg / Die ong bicz

upilg baren arbept leenen tot ſcbabc eube berlieg,

150ucn alſo berſject oft boor umt erperientie/

oft boon tºomagen aen ingcbeuren/mat bmucht/mat

graen mat manicre bäboomê bact aliberbeſt grot

pen.#Daer 3ijn ſommigbc plaetſen/bicanberg niet

koorts en brengen dan rogge /t'meltke i5 tegben

benacrt banden gront. Zille aerbe beeft bactnatuta

te ban brutbt boontg te brengben. -

ADp materachtige plaetſen en bloedant/moet=

men bcm behelpen met t'gerief manben materen/

bcmcickcgby bicmilsaftretken ſuit met ſupſentiï

goté tot profijt cñbeteringe man umc mepben/bija

vergoft miſcbputten/rontſoinmchemclckegby op

berije bacrt beſt tcpafſc comt ſtellë ſtuit ſuickeboo

macn eñplantſoenen bic profijtclick 3ijn eñ geerne

maſſen omtrent de matcern gijaer bonen al moet

men ubel gae ſlacnbcn gront banden lanbe/bit in

materachtige plaetſen bitumile Different cñb?eemt

i6/ efi bacroni iſt ſccrgoet na be natuere mannen -

gront be boorſcybc boomcn oft plantſoenë te ſet=

ten cnotte ſchicken. - - - - - -

3ig n bupg alſogeſtaenenbe gelegen is/ ſo ſalt

te ſterckcrwoeſencñoottcluſtigctinneſomerſmaer.

altijtg meer reparacicbcbocuébeiſt dat gbijttont=

onmebcupateten miltgelijck een eylanbeken/ſo=

men ſien macb te veel plaetſcn in UHlacnbeten/

meltke plaetſen bet gbctief hebben om tot allen,

-
tijbett
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tijberteit ſtonden biſcb tettijgben/milbc bogelen/

boomen/ſo moeifruptboonten als anbcte boomcnt

baer mcn ba #en timmerbout afmactt/enbe

baertoctgberief náfect goede mepbc.ſkijactboog

be geſontbept man m en manuwen bupſgeſinne en

iſ niet goet principalick inbemintet.#Daerom het

beſte ig te timmeren op behoochbe/ch te laten.be

materen beneben/omt'geſicht met luſte te verma;

kenviſt bat gbp bet mibbel niet en bebt dat geheel

rontſomme te beſlupten gbeltjck een perck om in

groot beecfianbct beeſten bit op beſc plattſe med

acrocnuntgbenomen beſchapen. * * * *

#De ſandachtige plaetſen mogë gebetert metben

nuct miſt eñ matine/bie nochtangſottbctbeſcbinge

boom b'mibbel bä ſommith matct ontbctb'aetbe/in

ſommige contrepé baetliebet meeſter moel#
boë:maet ſi begeté oot tuſte cñbetanbctingcº

ſaet/geltjctont ſaet na ben toggbe:bc manicreons

biete kennen i5 gemeente. Als het ſant met cñ gecl

i5/ban iſt gott boont'graë/maet alft mit eïbrooge

*,

i5/ſo iſtbcquaëtot boſſtagtecñ milbc byuchtë.ſºget

nu moetmen bent boegen na benaert man b'lant/

cſi baet naſaeyen eñplanten op plaetſen bic bact ,

toebcquaem zijn/tfitgcne bat baet geetn upaſt/ge -

itjcketten/ boonen/birg/boccupephef tijg/linſen/

bitſen tijbingë bic geëgroote mettichept en fockë.

ſBet depachtich lantefibatſeer betig/ mil groot

tetc cube biepere mogen bebbett in het achteren

ouer alſ om het afſinthen van het mater/bat mtet

natuere baet mebt ghennengt is t en de boot be

bettitbept battberactben ſo gemackclicnict afſint

ken en macb.#Deſcplaetſe enig ſortttt noch bequaz

me niet tot booment noch tot mijngaert/ban tot

ſommigefruptboolnen die toclgbeocffent cſi on

berbouben zijn, timmert bact op tegen ben aene

ſtoot van bemint bnupcbct niet bette batt

bc tittiere/ef neemtb'een belft mant en ſpoſten en

" r 15 D'ättbct



18 Lantvvinninghe. ?

banoctbelft battbch 32002ben/ont batbeſcplaetſe

tot verrottingbegbeneygt igende ongbcſont.

#Dëttijtgront tñſtaiilegromtig gbcſombert hoe

boel. Dat by ſo bzuchtbact niet en is:inaet ntëmoet

bien voel beteren cû beſapcn cñbeplanten met t'ge

ncbat bpbcgbeert: Woant het principaciban centen

bupſman ig. Dat bp upci kcnn.cbcn aert cñ nature

'manſijn landt/cnbc bact op niet en facpc of plante

t’gbcne bat ben contracic is/t'ſp.toat batcbat met

nact toe boc: mant men heeft niet meer profijtguä

tlantinct bcoupant, dan wáoebeeſten inctgcupelt:

mantiſt batſy m dienen bucrgcmelt ſo coſten ſpin

ſo beeltcºnnectbuerquetſueren ſiecktcn cñanber

ſing/cñ en blijnen niet lange mpel te paſſe. Efioot

het is een out ſcggen/bat een goet babct beg btipſ

gefing inect letten moet op het profijt enociangc

beitten van t'gcncbat tot ſijnen bichtſtcſtact/ ban

op ſungbenuccbtecnbc cyghen profijt alleen.

2lliciatibt bact gCeben upijngactt op maſſetſ is

ſteenachtich eñfanbatbtitboftkeyachtich cñgtopt

aibcrbeſt opbezuptsjoe man bcboothbe/oft onttët

bet hangen ciïncberbalen acnbetiuierc:bit quate

tict en is ſo goet niet moogt graen: op het effenſte

banocſen moetinë meſtcn cñt'lant betcrë. GJaect

bact n buyg int bangben manne bootbbe tegben

goupbt ooſte/maer en gaet niet nette manoetinice

te/omtg!Jenebat bier mooggbcſept ig. ..."

# #De beſte actbc ig bcſumarte/bie lichtclickhitectty

batig te ſcgghen/biciicbtelick tuſſchen de banden

brijſcit/ tribc biebct cnbcſaccbt intbanbelcnig,

De timmerage ende t begrijp vander

Hoeuen. Cap 5. -

C#optmcbe en een gemaect buig/ſeptbegoene

ballet beg httpſgeſing:cſi (Hergiliug prijſt oock

mcl bc grocte bupſen met veel lantgbaeraen ge

iegen maer by ranet ootbatnië oefenê eñackeren

ſoube) t'ſcluc batbemeſtbeboëhanſoluttel##
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'Yoant gelijcbe grootcheuien bemogelg niet te bes

tet en maken:alſo en iſt oot het ſcherſtc niet te beb

ben een ſcerſtboöbupgbuptë, noch ſcet heel lätg/

tºen zij batmë bë ſteile op genade van bchteren be

achters en boetienaerg/bit gelijt benuaoe mage

ieben/ombaerlicoereygen bate en profijt t lantſo

beelte boene gbeuenſomber te meſten bat het niet

lange goet en blijft. ſaigenſcytoot. Dat b'ooge van=

ben meeſtert pcert met macctſ en batter geëſo goe

ben buyfman en is als de man ſclue. moaatnicit

hijnt lutter achttlieben en merclichébet ºp in tacg

wcte oft in pachte nie ſo ſecrebactlicbet meeſterg

profijt ſoctken als bacclienercygen/cfibie niet ala

tijtg wat ten achter en ſtellen. , - -

Daerom is beter een clepn buyg hâgochct ſtof

fenin; ſecttoſtclip/mclgelegëeiï gericfitgenaect

(fo batter manallegumarºp)aan een fotoſtclickteſt

grooteplaetſc/bact begroote perſonagië na bakë:

of bic met lantbept van tijbe barëntecſtechcomin

gctot nertoopen: mant begocbe ſtato ſept/bat be

- meeſtcreeg bugſgeſing behoort ſowciete boë met

depnenboot fijne arbeytſnat by mcet hebbc te met

toopen ban te compen: ſê5 oock behoopt menbica

milgſijn botuehupten tegaenbeſien eit die te rea

pateren/min dat het octuallen man eenicbbeel oft

man eenicbbinckbact biertenne/bat ntact een iact

alleen ongereert en is blijuenliggêfblpmaclinter

toſt te vermaken (ban bet binnen een macht oft

veertien dagen haar baet na geroſtſoube hebbent,

ſeier en beeft niet te bedienen tgene dat ſommige

ſeggen/bat een berebendantbalfgeten ig/enbebat

een verre gelegen lant niet bp enbrengt banſicſ

ſtbenefipbel pottë, want iemerſtacbat de meeſter

naermeer en begbepaſtclichet ſal meſen ban in be

ſtabtreft pathp bemſchicke fijn moetſcl bact op te

halen en be properlicteleuen, gloortg mooi berez,

ſte/bat bp buyten moonenbe##"#
';



ElO Lantvvinninghe.

in het philoſopheren/efit'regiment ban ſijn goet

neerſtelick gaeſlae/ſonbet ſijnen tijt te herſlijten

met iagen met bancketeren/metgroot geſelſchap

aente bouben / met bgontkent byincken eiſt niet be

gaſtête ontbalë bie bemottetconcn/ cñ botten Ina

ten bem tebcgbetten tot ſtjmegcituccbten cnbc tot

boelluſtc beg gbeeſtg. - *

19et bupg ſal gbemaeckt operbett botten op echt

tleyn betchſken oft buctielhert 7 in bien bat plant

oneffen enbebertbacbtitbi5: ertbe fai bcbben ſijn

principael mtſien ºpoſtmaerts: bcſtbuetcnſulteit

moeſtynaerts ſtaen/be ſtallingbt int #oupbeuven.be

beteſte int 32002ben, -. ... '. - 2

ſenbchocºmel dat een peghelftktintincrt naſijn

goetblintkë/ſo beboogt nochtans betebene altijtg

boot te gaen/cfibe menſche ſottbcgbeacht met oeri

ban cleynen verſtanbt te zijne /maert bat bp be

plaetſe cñ bet gberiefbabbebat bp niet en maecte

batmen van beenſtjbe battſijn tamet ſien mochte

boog op be plaetſe cfib'eerſte intonnen ban ſijnbet

boeuëtenbe man b'ambet ſijbeinbe botten enoc3ijn

zintipaellant, ºf om batnten te gemackclicker

'oube morgen van nieugoptinimere cenicb'buyg

oft permaken naſijn fantaſie/foſalmen moeteit
boen inber manieren als bier na molcbt. , er

15eupompt een woonbot ofplaetſe bicſeer miſte

groot is en begbeheel biercant/ente inbe mibbel

Yan bien ſoo boet grauett eenen miſtpoel ontbet

tniſt in te moppen en bedaten bettotten/ en be boat

bootber maeckt eetten borneput met twee oft bnp

ſteenett backen/ont bbce en de gebogelte te brinta

ken/iſt bat gbp geen gerief en bebt van fontepnë,

EDcſen boogbof groot3ijn beneghenticb toeben

biertant/ſal rontſomme beſloten cſ bemeurt met

ben met een en muer man anbetbaluen boet Dicke

enbe tbien boeten boogbe man betaſtje af om pats

binnen obupſiugebaevaente ſtellen en be paſt te

maken/
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maken embt tegent'perikel van bebieuen ſullens

ber meſcn cycken botttetg inben woecbbp lagen in

maicanberen incl baſtgbemacckt/nae het gberief

ban uwe plaetſe en de ſtoffe,

3|nt mibbel battben mttet ban boge/upclfkeſtaert

ſal tegen betroeſten/ſult gby maken opoortebo

tien otterbeckt met een poºtael/ om baet onbet int'

btoogt teſtaenalſt regêt/#De mclche poorteſo bog

# eij mijt ſal meſen/batter een boeber boygoft

op5 geinackclick bote baten math, . . .

ſlºegen otter in portaelter ſtraten maert5 / ſtift

gby afbeplen toatlanta ontrent een buttber groot

oftanbctbalfſtotttſontme mcl begratten / om bact

te ooeyben b mechat moete oftſieck igl wclck met

ben amberen niet en ſal mogen te beloegaenenbe

ooch om de beeſten bactte laten ruſten/eft liggen

erknauwaen bactlicbereten omver een blauwen bt
inclaiſt feet bect kotberië. zit in 't et ##

ſºet bityg manumeti pachter oft boeuenaet ſal

ſeer met ſfaen neuen het pontactop beſlinckcbant?

eñſal licht ſcheppen aen beſtrate meſtopaert/boe

ºncl. dat ſijn crupſmtpnſterg ſtacn ſullen aenbert

frijthof #poſtmaertgy ſijnen onten ſal toirten ontz

toactte buptcn het bt:yg / matt be mont baltbcnt

ouen ſal tonnen in neteutken bphen beetbt/ende

bact botten ſai bp fijn plaetſe bcbben ont mccl te

ſiften enbc te buyclen. ; ; ; ; - --

app be flinckc3ijbe pan bebgge manne bootſepe

beteucken of eetplaetſcſal meſen een ſpinbe bact

be bocuentrſſchaer melck eñſpijſt inſette en bact

onder een kciberkêſmactafnentrapſiaen ſal acna

bc bo2c man be eetplaetſe/cñ in de boogſcybc ſpina

De ſal oock een plaetſe toeſcn om het opatmoces

te bematen. :
-

ADp banbet ſtjbe batt betetické oft ectplaetſe ſal

beſlaeptamet ſtaen banbenboettenaer/ende een

anberramer bact neffens bootſijn kinderen ºnbe
't 15 iij bitnſtb0=

*
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picnſthoden, taaſt acn beſcttoeecameten fult gbg

beruolgens maken een ambertamet bietenciitis

groot zijc/uyaet afbcningbanck ſal woeſen hupteit

op ben ngijthof/ om barrintc leggen fijn hatminië

geſijn mercgetuyge eſiatibet bingbenbic by man

boent heeft/hegaevibet opperſte valt beſcn buyfcſal

dienen tot ſolâerg om frupt trten/boomcn/graen

ſact/ctuytenbc opontelen/Diemen beubaten uit

bact op te legghen. , ， iſ zº'n

# berechtc3ijnebant'portaclſo nen in contt

ſiriſch bc peerfſtaſita ſtaan met een reperlicht

grootetamere bie naſtacit het portaelſal content

ont be magbeman cf amberbtenaerg in te ſlapelw

chbeoothont bact in te leggen begotcelen ſabelg/

ſtringen/beckdecoercn cnije auber gherertſchap

boog bepectbcn, tenecºoerbolgcusſo ſuitgbyºnna

hen neffenbcpetrtſtallen/bc toeſtallen en bebaer

na het bomben cot/enne botten beſeftallen beijopz

Holberg tot beroeringhemanue beeſten. "

##tebt tegbcit disctbct pontactman plantbuyg

ſalſaen ticijgic oft een inganck van uupen blipſc/

toeltäc bleynéſal met een pngetenboochſtenban

acht trappen boogbc opb'eerſte ſtagic man uupen

buyſe/cſi opbertchterbant van beſc pupcfalſtaen

bceuckcn cnbc een vertrct voor twee oft bnp bica

staete/ont b te bienè/ taoortgſult gbp met molgës

maken ºm perſſen ciï mijnruppen. Dp banner 3tjbe

ſullen ſtaen uuocooijnkelberg/ en baet uwt appela

blantſal liggen/met umcanbereikelberg bact on=

bet.ſbbpſult gaen in uwdecauterc/enbeſlaeptamer

lantg bétechte 3ijbctenbe opbamber zijde ſult gbp

laten ſo mcelbuyſingen voor de briembé enbc moot

bengaetſbettntat! , Kaoortgifult gbp n principael

licht ſcheppen enne cruyg mcpnſtergmaken tegen

het apoſtelbonoëbt alleene balue crupg mepnſferg

op ben blijtbof contentbe/ om te ſien moat ú bolck

staan een ºnrealisten zat:
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ban clcke tanter ofſalcſult ghy eert ſecreet maken

tot beboef ban clcbcel van beſen bupſc/bemclcke

ſecreten oocbencocn ſullcn tcpaſſe comë boog bcn

boettenaet cnbc ſijn bolck. . *

19et opperſte pan umcn buyſt cſibcſolbers ſtil

detintenen boot grachtſolberg/ op b'een ſtjbe boog

togghcciï termc /enbe op D'atibet ſijde boot ront

ſact. #Ucn cpnbc ban umckelberg ſluit gby maken

in hoenbct btipg/ciumcamber oogclikeuicn #Def=

gelijcg tcn cynne oanbeplactfc bact in en ben mijn

##"ſal perſſen/ bact ſult gbpſtellen

b buyfblipg. º . - --

ſbct boertner tot ſal ſugbcinaert met bent battct

beneden bienen ſalnen matcroogelg/geltjck ûcu

ganſen en beent oogclg op beitſciucn/ enne boucts

boot beboenherent met be retken batt ſy op fit,

ten eſintet betonnen bact fy baer eperen in leggé:

gby ſult oot maken onder behaenhcr plaetſe een

afſchepbinge voor De Calcoetſche binnë: cii onder

be ſolberinge man bien ſuitgby ſtellen in faiſanten

in een retinc bie met latteit afgeſloten is. Acngaë

bebe paumen/bieſult gijplatenſittencnot ruſten

mactopbat ſy milleit. :: : : : : : : : :

gimt ſchaepſtallen en de perckenſtallen ſuitgbg

maken int3uybert:ſobatſe ambcrg geen mtſien en

bebben ban op bett ºpzijthof/cnbeittocn principaa

lenſchatpſtalſuitgby echt plaetſc afſtbritten mct

booge hogben/ont te holthcntbclautnierheng bant

bentoebct/cnbc bc bocken oock, GJact baſtaen

ben merchen ſtalſuitgby optrecken tumce beſluyta

ſclgwatt muctcn touct alle ſijpen wel beſet/b'ecir

noot neſothgenbe banner moo? De beppen: oefge,

lijtkaſult gbpgoch bocn in een en anderen ſtal op

bennſcluen boot begcyten en beiongbe geptheng:

enot tbouenſte man bicnſat m bienen tot ſolocrg,

einnaer op te leggen bc mochtringe wanbehetſte.'

5.37egenauer beſchacpſtalitatſuitgby maken be.

- 2 : « 15 itij ſtbuerel
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ſchuere/met haer grootc boyc alſoo brtet alg het

mibbcifte ſtrijtbout / om bat bc borſtberg ſouben

morgen licht hebben/cnbc bactboucn een portael

om tºgbeoogbelte bact in te ſchuplenaiſtrcgbent/

oftal5 be #oonnete beet ſchijnt.

#D'cenſijbc ban ttme ſchuerc bypbalcken oft ſtrijt

bottten biepc/ſal meſen om te legghen in ſchoouen

van rogge cnbcterimc/cfibanbetſjpe manbeſtlue

biepte om tclcggen betrontſact eñ ſometimutbtë/

#Demibbelt ſal woeſen alſoo bncept als de boze oft

bctportaclig met ſijnbach battet oplicht.

15nbetuſſchen ſcbaepſtal en be perckenſtal recht

tegen ouer beſchuere (ſult gbpmaken een plactſe

tamelickenbooge/gbelijck een bangcnbc back ont

Daet onbet intbrooge te ſtellen ume ploegen ma=

geng/harten/eggen pipegalen en de ander inſtrus

mentencnne geretſchap om ackere/ tenſy bat gbp

bitlieuet bebt te maken onbern buyfbupg oft mo

gbelbupg/De autoritept niet hebben be/ om cent te

maken ooten gronde op met eenen boet, - ººk

, gaan onbet uuoc puye oft man terſtjben/nabe

bleebe bä o bugs ſal belaet of bocuenact gaëinbe

bourn: mact gbp ſultet ingaen lanckg een amber

#bc meltke ban umct camer ſal connen opben

of van bc meltke bouenb'cenſal meſen mooi als

beranbe matmoegenbc potagicvefinanbetſal me

ſcrt ben cruptbof boot be bloemen enbe meltieca

kenbe crupben ertettende boonen7 met beplaetſe

boot be biekolilen.

EDp betepnbe van eenenlangbengamt opclcken

gbpombineren ſuiteſimaken van opupcaf tot ben

mitct van u open bogaert tuſſtbcn bepbe be bouen

ſomber cenicb ambet afſluyt ban van twee groene

bagcn/ſal benbogaert ſtaëafgeſcbcpben ban Dans

bct botten met ccné bºmcerſen muctſtreckëne tot

acn bepben ſijben want beſluptman umen bof, ef

intmibbel banotnſeliten langengautſal#:
- * * - Bil - -

l
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bottttput om met canaleneiigotcutte beſprepen in

bebouen t'gbene dat mochtitbcyt man botn beeft/

tcrt opatebat gbpilicuet babt baet te boen content

bcfontepnc ciïteſoecken bt abcrett / oft emancrg

bact te boen maken cenê tegenback Gitt het tegen

matette metgabct.cn cnbc te bcmaten.

ED.cn luſtgaert ſai maken het afſttyt cnbe beſltipt

ban troocn bupſe/mact lanckg bat gbp ſuitgacn in

uuoc unepben oftbcemben liggbcnbcaen uuoc be=

kcivalg uupen luſtgaert moclgtoene ſtact/lanckg

upclckebeke enbeoochlangumen wijuct oft uiſch

'put, ſuit gbp planten ttume plantagie ban opilgen.

3int intomen van uwpenluſtgaert op bc fijne van

ben bofſult gbp op b'een ſtjbc maken uuoë plant

ſoen bof en op branber fjoene# ſtellen,

om te griffien intact intmibbêſullen ſtacn bc bol=

impaſſeneertbc#boomen. Cloontg acnbct

leeth cpnbeſuitgby op berijc planten uppe miſſen

ofttcenen betocitbeſullen morgen ontfangen tot

battlicoet beboefeñroetſel bevat ſchept en botb=

tichept batt bebeke. * *

45et beurken op beſijbe van de beemben meldt

bienen ſai boog uuoen ingant alleen ſal geſtoffeert

ef gemacct zijn mantuocc crabeelen ſtacitbe op een

tapitect alleen met bpct oft mijf tantcelen/tfigcſſo

ten mict een ſterckebore/mant bact lancg ſuit gbp

tomen in o buge ciï ſecretclicuutgaen alſ u bclic

tien ſal/battet u mott niet opeten en ſal/ eii ſtuit op

toeſen ban alle ſtercke titecken man bcſtaticn citbe.

van onoorboffenbebaeromſuitgby oock maken

eenen beſonderen wotganck man uuoen ſtal inben

bof om utmebceſten bact oot te halen. ' * *

, , . De Officie van eenen vader des

: huyſgeſins. Cap.vj.

\

N# Dat bet bupg aloug gbcombineert ig/ſobere

Yſtacick batet vantt beg bupſgeſin een man ºp

bie geſtbitt i5 eñgoet verſtant##van latitute
- T. tinge
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ringe: mantbieſults niet en meet/oft bit fijngbe

nucthte cñoccupatie neemt in anbet binghenunie

1noctbemnootſakclic mocgen en ſtellen op betona

ſciencic van eenen pachter oft laet/nic bern benzic=

gen ſalbaer bijt fietſ en fijn lantefibupg beratge=

ten/bchaluen notb tenen hoop man proceſſen bie

bp bem moortgbrengen ſal, oftbp ſalbcm moeten

betrottooë op eenê tocſicnbct/eñ gouuctnuct/bie

boot looſhept al ceng ſal 3ijn met bc pachterg/

cfibem ſal te merſtacn geuen eñte kennen bebclft

van t'gbcne batter af zijn ſal.#Dacremen iſſct niet

betere ban bet toeſten cfibe tegemoetnichept van

ben meeſter ſcluc bic goet verſtaat heeft manne

3Lantneringcten bieſeltic neerſtitbcytbott tot zijn

evgen profijtſ en ben principalen laſt op benhout

eñaltijtg be ſo?gebraechtban ſijn bolc/ſºft nieten

verpacht mocb en oerbuertban tgene dat bpſclue

niet regieten en wil ban metter oogen/enbe poeit

cn foubt niet millen dat by cenicb oerbont ſount

maken boom ſtotatie oft hy geſchrifte: mantboot

ſulcken mibbel berooft bp bemſcluen man ſtjitner

wapbcyt. Dat bp onck meteen ſter melkenne een

aert cñbc natuert wanbemenſtben/man De beeſten

eñ ban het lant / cñbattergeen merch en39 bat bg

ſeitte alſ noot ware niet en ſoupe tonnen boen/oft

feer voelbectë boë/oft të albetminſtébat by bact af

netſfabetijden beſapſoenë eñbcgewoonlichema

nieren vanboen, moät gelijt btgene niche plaetſe

niet en ſtet/bactbp ecnen anderen lichtê mil/ttinte

mermeer met en lichtet:alſo ontbewapct begbirpf

gcſing die niet en herſtactnoth enweet de manies

ten cnbc mibbelen van ſijn ſaken biebp te boene

heeft/cn ſal nemmermeer woel moeten te gebieben/

noch oot moeten te boen merchen ban tegen banck

enoemilic mannen werentau:3lanten pleecht

mepnelicte ſpotten met de gene die gebicben ertoe

gebaen willen hebben onbetamelijke"## -

- * . * iClllºt,
w

- --
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bienten betooen inoet / oft bie gbe.cn profijtbp en

#

* . *

-

3ick merſtaeoorbatbc oogoninge banden mance

bcg httpſgcſing ſal ſtacn op ſijnertie cñ goet ciï bat

bp bcouctbeptbcbbe cfibe principale ſluctclg van

alle cñbat bpſecretclick mt ciïinſijn buyggae/alg

bemgoctbunchcn ſal/om altijtzſtjtt ooit in bactlie

Dct Koctth te bouhen: Dit iſ3 bc rebcnc Upactont Dat

top bë geo2bineert cñ gemacctbcbbé een achterbo

te opt cpnbebä fijn beſttipt. Dat bp in de ſtapt niet

en gaebattoin ſijn principaleaffairenefibat bpſijn

proceſſen boc belepben ( panne opclthc by ſcet

qualicſal tonnen bºy gewocſen) boon cement getrou

men ſollicitateur een meltken by niet genenenſal

banue topic van ſtin principale ſtucken: ciïbat by

ſclucin pcrſone niet in beſtabt cn tepſcºbä tegë bë

minter als ſijn nytichten in btipg gcbacn3ijn cube

ſijn minſter nºuchten geſapt zijn bat by banal met

een fijn pantcſſcn gae dae/eiſijn ſchulden inhale.

3cbegerc ootbat bpfijttë oolcke goedertieren ºp/

cnbe niet cit gebieoc in gramſchap: onaut be inena

ſche en toil niet meer dan het peert met ſtraffichept

gbetegcert meſen. " , . -

# #tkcn opiloot niet bat bp met fijn bolck te becl

ſpraken of te groot en gemeynſchap bottbc ban ſo?

genbat ſp bcm bact door fouben mogbentetleyn

achtcm:nocbootbemlieben fijnmeyningccin moot

nement niet te kennen en geite/bati alleenlichaitc=

mcts om bacrifcbetract te omagen: cnbebat bp be

mantierentecſtenbecIntake man te boen tia bactlit

bettact/adiſtbatbijt ſeitte man te boren alſnobe

bacht heeft: mantſp mercken ban met beter togaz

ge/adgſp nepn.cn battct fatſoen cocmt opt bacrite=

Der fantaſie eñinnencic. #pat by nicntſchap hoube

znetſijn gebcureivefibcn bpſtant bocin bactlicber

noot: 3Bochtans cniccne bendicûcn niet ban alſt

ſect wel te paſſe tomtºchtgbencbat bpaiſo#
- ,,

-
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bcbben te verlieſen als twee mael te bepſſtbenºten

mate in baerliebet opterſten noot en grooter ate

moeoë?Datby netbmage de ongeſchittſjept en quel

licke natute bäbe gencbie biumcetbat bein bcnijbè

ef oot nemntermeer tegen bendicbë en kijuc/noch

orſake en getteban cenige gramſchap: maetbat bg

piſſilnulcrembe met tgbenebatby weet van bacra

liebet natuete/benlieben alle orientſchap boe/big

bp can alſt paſſegbeeft/al iſt oot bat bp toel meett

bat3tjt nemmermeer bekennen en ſuilen. Alſo ſal

bp moegben coonen ruſte cube bacbe.

De Officievandenpachter oft

hoeuenaer. Cap.vij. -

Nſeemt eenen laet oft pachter niet te ioncttoch

te oubtſmanoëianne eficontreie bact mboene

ſtaet/inbicn bat mengelick ig/ en ſuicken bic gbp

ban ouer langen tijt/oft boogt ſeggen bangetrotta

me lieben/kent te meſen een man aan ecremt enne

mieng bupſmoume cencioecbuyſwijfig en behin

beten meligbemanicrt. #Die niet te atnt en igl. Die

notbloopct/ noch clappaert/ noch bronckaert en

ig/cnbc bienaſijnen mille met meetſijn boben te

beeten ciï gebieben. Die# bingen lichtelit en

laet beruäten noch met ballen/b'eerſte ſmorgbeng

int opſtaen/efibclactſte itat ſlapen gaen:bie niet en

bolcht matchen oftiaetmettken/noch oot en bans

teert beboppen ban om fijn nootſakclickbept. Dit

bent op acht ban contractcn te maken eſite Contents

ſchappen na ben broncreïniet en laet verraſſchen

inſijn lamtneringe: mant eenë buymiants verlos

ren op een tact/ig eenë moet meert twee iact bact

na. Een is oot niet van noobe bat bp kan ltſen en

ſchrijuen/oftbat bp anbeten laſt hebbe baut ben

uimen /oft dat bp by een ander doet ſchrijnen ſijn

oncoſten/ubant het papier macb alle bingen lijden

efinerbragen. waoortg en bott bent niet te langbe

toeuêom rekeninge te boent/nothbanmara:
- . ſºlſ
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ban zijn mentolie berblagen math. ſºjetten totte

ſten geſept/ een goet boeucnaer oft laet behoort te

woeſen openelic/berozagenbe/eube bebenbich/enbe

moet oot weten te regeren en te vermaken allebet

upertgctupcb/bat bp oft ſijn poltig gebrupckenbe.

ſûnbetſing /al en geblakermaet cenêſtelcaen een

ſpabe / oft een en nagbelacn een peert oft acn ben

toagen/bet ware man noobcoat by cenen boefſmit

ef eetten magentaker in ſtjn gagien babbe. #Dat bi

oecaltijtgb'oogebcbbe op ſijn bolck/enbeatiea

uont ſijn beeſtë biſitere/cñalle morgen ſic boeſijn

lant geſtcitig. Dat by fijn beeſtë niet en late tcſert
trattailleren intackeren /efibc tentebien opctcalg

ſp#bebben/betoonongen3tjn eñanbetona

gelucgbetregen hebben/eube oot meteract tegen

beſïecten van ſtjtt bolt. #Dat bpbouen al toarach

ticb 3tje cñſtjn oooort boube/niet en ſmeete/cſiſuit

ken crempelſijnen molckegbeuc/bat ſy bent ecre

enbetencrentiebewijſen. Yoant gelijtaig cen opa

recht eñmarachticb moort inacckt dat de menſche

toclgeacht woonbet/alſo oot bloecken en bannen/

pbele cii onnutte ooootben oneerlic#
cſiſpotten met een quact erempel van leuciſmaect

ben ittenſcbe ban cciteit# beracht. Dat bp

eteenbebrinckc oant'ſcluc bat fijn dienaers eten

enne brinckcn/inactacn een ander tafel: #Dat bijſe

melbetale/ſoetclick onberooijſchenbeniet vante

bogen en geue/ten ºp in ongeluck van verlieg/ oft

in ſlechten... . . . . . - -

3jſt bat gbp bcm ſommige ſtutken lantsºgheeft

in pachte(mantic verſtaebat ben principalen laſt

efibe ouerbant umc ſal zijn) en lact ben tenen tijt

ban be betalinge op berianbeten niet betloopen/

op batbp niet onachtſant en upctbc: beun nochtang

ercuſerenbt met t guact wcbet:notben# niet

acn benootſakclickcbingen biebp obeyſſchen ſal/

t'#p tot het onberbouben ban uuben bupſe/ oft tot

- DC tez
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be reparatie van betingen bie utochtbooten en

nemet hem ſona niet af. Dat bpſoupe mogen onſa

ht hebbë ouet b te clagë: mantbp ſoubc m lichtelijt

mogen ongclijcboen7 bact gbpluttel op bencken,

ſoubt. IËttbc metct bat bet te bcci bepſſchen ban

eenen pachter oftlact/hem bitumile onachtſaem oft

biefacbtitbmacrt. 19uijſt ben meer dan gbp bem.be

riſpt/cñmerct met manmat natie. Dat by ig, want

na be complerien ban fijn bienſtboben hem niet

allcent en bcboort te borgen bevabet beg bupſge

ſing/maet oot be pachtcroft laet/eñ tot het quaet=

ftet beſte nemen/ eñ ben ſcet met machten boog

t’gbene dat hem ſoube mogben binbeten oft ſchaat

Den / ſConſibererenbebat gbeltjck betacrtrijck bi=

iteergig/ eñ beſomber begeert tºgettebat bent aenz

ſtaet/bat oot alſo ſommige perſonen bequaneteſi

nuttet zijn tot cenicb binckban bambert.

Vandenſtaetder hoeue

nerſſen.Cap.8.2 : - :

I# en kan niet bcminben dat beſtonditicemag

ben ſtaet maubc bocuenetſche minder ſongbeeſt

neerſticheptbeboeft ban be officit batt baten man/

gcmettt bat beboetinnen regeren bc kopen en be

mercheng/ſo mei om o'een cño andere te mococn/

alg om het incicken/ on boter eñ kâeg te maken

enbe om bct bematen van tºſpech tot behoefenbe

boetſcl bet merciicbcn. - - ' . . .

45p hebben oot ben laſt banden otten cfibanbe

Heibergabe te ſlaen/cibct bercybë panne hennp/cſi

het oefenen cñ mien panden marmote bof cñoot

t'tegiment ban be boenbeten efibupuen. (doortg/

ban fttipt/truyben/mortelcn ciïgtacn/cñ Goch bet

gae ſlacn manbcbichoauen. - -

#)et i5 incl maet dat het coopen ban be bceſtett

benman acngaet/gelijt oot bchaubclinge mannen

gelbe/met de buere en bentoon wábenienſtbobent

mätt be teſtc/bat be cleyne ſaken aengaet/st:#
ty
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ban lijmact/man be cleeberen banoë bupſgeſïnveſi

alle bupſtaet/bat gaet inbct macrheptbemioumen

aen,ſºjijt meyninge ig ootbatſp onbetbattich3tje

35obt cii baten man:bat ſp een goet buyſmijf 3tje/

ſcherp en moet neerſticb/mebeſtch/ niet ban bups

loopen.be/goeberticrë tegë baet ooicalſt betaemt/

enbeoock ſtrafbaert ban noobc ig/niet hijfachtich

noch quellick/noch ſpottctſſc/noch clappcpe/noch

lupe ſloot. Dat ſpoot altijtgb'oogebebbe op baet

ioncooijfg eñ b'eerſte en be bc laetſte aen t'operc3p:

batſe doc niet een mecſtten en late berloren gacn/

noch oot nêmermeer en pretttele om bë bienſt ban

ben nabet beg bupſgeſing, want een crupnikenge

mepgert oftongcmillich gegenen ſijnë meeſter oft
be3tjme/macbbaernabethät ſtijabé een bloot:bat

ſp docbarcntijt niet en perſlijtenotboock en lette

op het dappen mannen bolcke/iſt bat bact niet acn

en gaet/ cfiſcggct'ſcineaiſt mei paggeeft batënâ.

#Dat ſp geerncbcghebueren unientſchap boc/noch

baerlicbet niet en ontrecke knape nochiottch mijff

eñbaermebenieten merkeere dan als ſpbenliepen

bicnſt oft bpſtant mach boen/oft battctbruploften

cnbc ecnige begclicke bergaberingben3ijn.#Dat ſp

baerbochtcrg nict en late gaëten Danſcoft auont=

ſpele/dan met een ſcet ſchcr cñgoet geſtiftbap/oft

Dat ſpſcluebaet tegenmootbichig, Ebat ſy bact ſo=

tien eerſt te pocrcke opaert ſtoutpc/cnbc bcnlicbett

boog oogen boube het erempel bambcn babct/ om

be knapen te doen ontſien. #Dat ſy ghcenſing en

gebooge batter ecnich oneerlicuboort/oft ſmeeren

cnbe ploeckengbeſtbiebe in baet bttyg. 15nbe oot

becte ſmijgen be otterbpagetg bic btnlicbënnopen

met eenganberg ſaken. Dat ſpoot wel regere bet

ſttoo cñ het afgeboumen rijg/on ben ouen te beca

ten. ſlotboot niet en late berloren gaen het ſtroo

ban boonen/etten cſi bitſen/noch ooc battbc Caers

ben enDe Cruyben bäct geen profijtafenaan:
* . ſlCU
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baer af te maken feer goede afſchen. #Dat ſp nock

goeberckeninge bocbater moumen oftbaté bee

te manoe cpeten en beiongen/ſo melmant gebogci

te alg banbcambere beeſten. Dat ſpoock boete be

natuerliche inchecijne boon baet polt en oot moon

anbetale ſp ſteck moetben / ia oock boog bc kopen/

berkenen cfi mogelen:uoant tot allen ſtonbë eenen

mebccijntebebben ſomberſeer grooten noot/bat

enig ben buyſegbeen profijt. Dat ſp alle bact ona

betſaten in orientſchap boube/cſi niet en lijbe/bat

ſp baet aft nijbt tegen malcanbeten bzagen. Dat ſp

ſo mei bact bloot tegere/batmen niet ban outge=

backen en eteten in eenenbierentijt bat ſy coſtboe

om blant bet bienſtboben en voor ben gemepn.cn

hoop bewaren.be bë mijn boogbare man eñwoog

bc btienden biebaer tomen beſoecken.

Van de koeyen. Cap.ix.

A# bet moetſel van de koepen/ſoo ſal

b'lantmijf beſoggen/bat baerioncooijfg bick= .

boilg ben ftal ſchooncmaken/enbe ſtropen op ben

bloet ſauci oft ſant / om die ſchoon te bouben

onberaen het bol mannen moeteclinictculatélig=

# in baerlicocrmiſch en ſouplicbcyt: batmcn bie

late beſpringen als het nieugarg woontg gecom.cn

ig:bat men dotterſtontbchalucrëupctb neme man

batſe geſogbcnbcbbcn/enbc bieſtelle in een anbet

afgbeſchutte plaetſe.

die men bekopen ſal moeten melcken/batmen

bie mtbrengct ſauontg en beſmorgens op eenbe=

quame ure cfiban meberſtelde in baetlicoet ruſte.

#Datinen terſtontbct melcalſt gemolckett (5 fijge/

cnbc ootſccr lange botere ſomber pct te oerlicſen.

#Dat bekacſen ſccr mel gbeſaent zijn geperſt en De

beticken/eñ boucnal/bat de potten/tepleit ſtjgevat

ten/mommè kacſtorfkens en ander patëſcer ſupuer

eñteyn zijn/cfibat geen mäbaer iontmijfgencome

aen boter oft kaeſcalgſy bactinacntſtonden":
- Gº
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Delautotouope biegaebt kenniſſebeeft/ſal als

tijts prijſen een koept männibbelbaer grootteſ out

jnbc niet oft bijfiaetſeſſmart van bapvgbeſpits

elt oft gbeplett ooit en ſmart groot van buycket

bleet man boogbooft/b'oogen ſmartenbe open/be

boogtië ſubattefiglatt be oogê woeltoutſi bacracha

ticb't takcbcen geſlotcnvgroot man inuple/betbap?

effen en oc bicke/ ben bogen acn de boeten depne

enoe ooepnich geſpletenvcott manbeenen/bengien

bickc ciïgrof ben balg lanceñ grofkbe borſt bacett

efibet ouberſte man de borſtgrooteñgroftenbeen

ſaiſe niet laten beſpringhen banden ſtier/ban int

bettic tact lef niet mooi int beginſel man3lutting/

tot becttich#ma'alg begroene truyben

bact tracht hebben op batſe iſt dat ſpoot zijn wäbië

tijt atſoubëhaluë inbeſlentcn algbt nieuwe crug

ben geopen:ſpſat bie bematen voor perikel be tien

int3gt10Clt#bzagen ſal/tfina brachtſte macnt

ſaiſy bic op ſtal boubenen ootbeminne mintermet

oct mocber/ende in be ſomer met bebeſte iongbe

pruytenefiſtbuetest die ſp crijgé kan notben ſaiſe

nietboeit melcken boogbaergbebzupth/ban topce

macnbcn na batſe ghccalſt heeft eñban ſalſpbie te

bcloeboëgaert/52och en ſal baet het talf niet bpſet

ten om te latëſupgéſbant'ſauont5 als ſp woebet ge

Conté ig Wotê beide/Efébe bact betſch boeber onttêt

ben ſtal: thſmougègeer batſcte beloegaet. #opſal

bet talfooë ſnijcnoft lubbëeer bat topeciaré out is

ef niet later:ciï ontrentbc bypiatenfal?tjtben koe

betbet leucten/om die te beginnen gewooon te ma

ken en te berepoen tot meichen. Uiootte ſalſp bem

leucten bate ontmutbtbate kopen/efibe geile bie

na negen jaren niet meer en taluëſtoant ſp mogen

noch dienenom te trechten. GHoonte aengacnbc.be

ſiecten/ſo ſaiſybt talueren en hopen tratteren gea

lijt bier na ſal gbeſcpt ooerben inttapiteel mantben

hoeberoerteuocatugacube bet#nbûtt#
- Ell
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cuückaeg/melckebunertig manbeboeuenetſfeeſt

ban bate bochteren : batſalgcbouben worden tot

op een ambetrepſe. . . . . . . d - ; ; ;

V. i. VandeHoenderen. Capiro. . ,,Ja

* A gngaëochet regimét man be bacnbcrë/melt

#ig mâ biâtmijfſbaet behoort

ſpſcetſoscijfulbich intc mcſen cfite beſoggêbat bet

boëbcrcot alle bagcfcboongemacct mocrocſſo bacſt

algue boenncreenucanbere ongeien bact mot 5ijn

enochet iniſtbatterne op een fijne glyclept ie/ om

De bcembé bact mede te beteren en te meſtë, 3in be

legtonuëtaling bitumils merſch ſtroopoëtinerſche

#/ch te ſtockcnnaerfy op ſlapen en ſitten

men alle macht ſchoont maken eñafſchnabben,

3Dat oot het botnetrcotalic anont met hen onbtra

gantibanbet éoninctt geſloté merbe/ cñſint0ggeng

metter #oonnen oubcrganck open gebaen moerbe,

#Dat be brinthatken alle baghetweemaciſthoone

gbemacct mennen innen opinternettoeinbenfoniet

nipmaci. #Datfcairtjt ſchoon citlaer matct behbét

bat ſpoot birouilgbotſiropen verſch ſtroo ontrent

ernineſpoelg eube ontrent de ſchuere t bact be

horttoeren eñambere vogelen hen craumenten op

ſonntige plartſeit fant/ſtof oftaſtben leggben om

baerte met ſchubben mbt ébonneſch ben plupuien

teſityuctenthatfpbee mecontenteirbe wotgebzuche

mijnbeſien oft nu plichtpt van ander mºutbten/ mij

bt plaetſen baet ſp dit gaten en de banteretil

mant Die beletten het te leggen.JPoch moet ſpong

mclforge blagen en toeſtelt batter int boenbertot

noch latte gebroken en ºp noch ineenighe

pct afgeſcheift bandhupten oftſman binnen foft eea

nige plate banºmut pſet mccbgenomen3p/ointe te

nuchteren betperikeiſman be rattenſooſſen/meſela

heng miſſen/fumijné en ander beeſten. Die ſnachts

bactſuubë mogëintruppé, ia oot pauben kicchia

bietente wi/bit.amusannaam:
3, - # 9 z
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boenbercot/ont be ionghen opceb tenentcrt.

ſenbt om batmenoot geen berlicſen en ſoube/

ſobcboortment be binnë bie bicºmpilg op bemeuren

bliegen te content ben eenent bleugel en de bot niet

ecne inben bof laten comê/mant ſy ſouben een gez

wooonte bactafmakê cfibet bcletſtoot te leggé:eft

ombaerliepct noch beter het vliegen te verbieden

bchalucnt'gene dat voorſcpt fg/mant ten is niet

oet batmen bebanen oftcappoenencontroleugelt/

oſalmenlegghen botten op de meutett matt be bo=.

iten enbc clberg boo?nen tij%. . . . . . . . . ?

Zot clche boſjne binnen is cetten gocben bact

genoeth boemcloat be ouberg ecnen baen getten

tot pijf binnen: efibp cn moettoch ooit noch grijs

toeſen/maet root/tanneptoftſwatt/fray van licha

me meteenenſect rechten aangekerſtente root,
eenen coaten en trommen bet/b'oogeſmatt/inbe

tonbc tog gecloft blauw benhaert van het toleut
Dan een rooſe/treckenbe man bet ooit optroot be

lupmcn manben balg ſcetlant/geel eñ cantant/be

ccitert upclgcfcbelpt/ tot chnicke/bt clauuné topt

en bevaſt/beſpoten ſtijf en beſchttp/beſteert recba

te groot efibithe, Hinſgelijtgoot bebrityne ofttan

hepte binne is de beſtel bieſtpatte plupnten achtbc

bleugbelg beeft tenſpbatſe geheel ſmart 3y/mant

één gtauube oft ſupatte en belicht niet. Ibet fatſoen

man bc binne behoort mipoelbaet groot te oefen/

bleet man botſteïbart mâ vleeſche/upantoe groot

ſte en zijn ſuitiatitctlit niet out te leggen/eñiſt bata

ſtwijfnagelgaert beciaumen hebben geltjcbe ba

menfo en zijn ſg ſo tam niet/maer milber. De bin

ſte bieſporenbeeft bºeket baet eperg/enbeen boet

fo gepaſtelith niet efietet ſomtijts baet eyerg. De

feet vette binne oft bic hen loop beeft/legt woint

eyeve biete ionekig en ſtelt baet niet om evers te

en embt hieckeng te regeren, ſenbc.baeton

men vermaken begbeſpootbc binne/tnuche
- - ſC ij gijctie-
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bene biectapt eïigtaeftenbc roeptgbelijt eenen

# eerſt uptreckcnbcbegroote mcbcré van

he vleugels/bact op mullenbemct milie gerſte/tij

troppenbc met beech in ſtucken geſneben/oft crup

incm ban tetopcn bloot gemeptt in opäter ban get

ſtelt Intel/cſiſtille boubëin een beſloten plaetſe/ cſi

neplupinen van het booft/wanpc bccnen climanoë

ſtict ootttecken/efibie eten in ſfebruatio. #Dc binz

me bic te betig/ſalmen mageroctmaken met trijt

te leggbcn int matet bat ſy brinckt / cfigbeſtooteit

tarreel gemengt onbet bact eten:maet tonuctbaet

ben loop/ſo moetmè bact boogb'eerſte tºetë geiten

bct ooit van een gbcbgaben ey/geſtoofen met twee

maelſo beelgeſonen toſijn. ſºjact be quabc bintte

bie bacteyerg b?cket eiï etet/ſalmcn eeiten bocpct

vanceney otterbecken met mit ſupuer placſtcr/cſi

laten batſeet hart woonbcn/in ſtene van een eper

ſtbale/cfibanſo leggen in beplaetſcºbati baet neſta

tp:/oit ooek een cpmaken van placſter oft van

trijt/eiï bat in ben neſt leggen /eft na batſe ghclept

beeft becpersuitnemen ſo batter altijtsmaer een

en blijtte inocn 1teſt. #Dicte ioncig/moetmcnvalsſp

takclenſal/be neuſcgaten doorſteken met een pan

bgct tieyne mebcten / mant een iouge binne bient

alleen omte leggen/enne een oube omte bloeben,

xDnſe boerinnen die te ſtraf zijn mahenſe nat met

water omte vertoclenbaerlieberbitte oftſpboëſe

vier bagen maſten/geuaugé onbeteenèhickentopf.

zeñiſt batmen die niet en macht ban brocben ſoa

mioetmcn bie ſo baeſt alg ſp gekipt hebbê/oft tºmee

bagen baetna mcber laten gaen hyben baen/ om

baet te boen pcrgeten baet hierfkeng cſi moeber te

boen leggen:ciïben buye man eetten grooten groei

men ciiiongen tapoen bien beplupmenuotgerroca

ken3tyn voluuen met beetenttelen en banbenige

uen beiongchiecſheng te bloebenenoe te#
#De binne trijtbt lichtelitaigſgottnt moet beſchelle

# op* • - # &
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opb'oogc/tatatten efibruppé boog betteuſe gaten

mibte batſe tcſcetc bct.coutig cfigebyoncken heeft

bctb?oſen oft te toubett ipater/efibco? fattte batſe

begattontober bocnbettot geflottil gebonbébeeft

en ſnachts gbeſlapen op be boointn/oft ombatſe

alſt regbenibe niet en beeft tonnen int brooge cos

micn. (Hoogt5 ig ſpoock ſcet geneycbt totben loop

bes buycg/alg bact eten te ſccre geopcpct ig/oftbat

ſp gbeten heeft eenige latercube crupben/ oftbate

tet boenbercot ſnachts open gbeſtaen heeft. fºttbc

oock beſpaart boog batſe bogſt geleben becft/oft ge

bponchen heeft buplenbcghcroert mater. -

%)otig ſpſubiett ben lupſen eſi bë gemo?nteale

ſpbrocbt/efinict en heeft om baet intcupentelëeft

ſupucten/oft bat het bocnbercot te lange ig ſomber

te tcynigen en beſchoone te maké, Caoontgoot bet

bijten van befenijnigbe beeſten die ontrent Denniſ

ſitefi oube mucten ben botſben/alg ſchorpioenen/

ſlangen/ſpinnen/cñanbet bct gelijthcgcbiertebat

onttcnt be miſboopen bent ontboubt. -

tegen beſchoftbcpt cfi picrichept bet#
moet men die ſtotten met pottelepn mater/oft met

brottoocn melckenbeteghen be ſchelle op b'oogbe/

moetmen b'oogbc opzijtten nuct &alatinottiac/ to=

intjn cnbc boilich onbet cen gcſtootett can elts te

tien ncie ten ºp bat gbp bebcbenbichept hebt van

bcn bie af te nemen lichtclick enbc ſoetclicknicta

tct naelben. - -

#Legê be tatatten/moetinë ben een plupmeboot

benueſe gaten ſteken cñben materiau maken/cfi

altem.ctgbe boeren matinen/ principalit ben clep>

men kictſbeng (pe meltkennen bacrom mat rijts

upinot in een beloft inbt plupmenveiïnten ſetſt in

eenen pot/in ccnen ºmarmen ouen/oft in een boetſs

ken bp be picrc. IEmbe iſt Dat be catatte tot ſupee=

ringe gecomenigſſo moetmen ſoctelic n'apoſten

niebliemen/cnbc boen bcmatctic mtloopen en bt
- ſC iij Dûtt
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baet in boen matgbcbroken foutg. -- -

37egben ben loop ſo gbecftinten bett teten pillez

heng gennactthägerſte in mijn gevoepct eñ in maf

ſe getolt mengébe bact onder water bact granaet

appelg oft qucappelg in ghcfoben zijn. -

gegacriſt batfe te bart inben buyt 3ijn cñte ſccre

gbeſloten/principalitbchiccheng/ſo upo?ben ſp ge

opent met een ſtroo / ciïnten treet oc pluymen uit

ben ſtiet en de tuſſchenbct binnenſte banochtenen

om bat ben byet bact niet en ſoube lange in blijuë/

pie ben ſoube mogben ſtoppé benaers. &#act bcn

binnen boet men ſupuet botnici) in baerlicDer upde

ter op hen ſcluen. -- --

arcgen beſpaauſo maſcbt men henliebë ben het

met oſtcbaeringemepct beeft een bollekenloorg/

cñ men geeftſe titen onder baerlicbet eten ſtafiſa

gre/cñombe kiecſkene bact af te bewaren, ſo ſtelt

men bic op een ſifte baermcn mitſen oft #Lolium

mcbegbcſlft bccft/cnbc.mcnbcroottſc met polete/

oge# en de vlag boubcnbcouet ben roock

bet booft ban bc binne met ben bcc open: cnbct.cn

laetſen om geheel te geneſen/ſo boetmen ben beck

open/enbc men ttcct ben. De tongc ſcet properlick/

ban trettmen met de nagels van bouen afncbere

inaertg het ooit batment bact op ſiet liggen: eñalſt

afgenomen ig ſomber be tongetcquctſenſo upgijfta

men bc tonge inct opat ſpeetſclg oft aſijn/ oft men

ſtrijctſc met gbeſtootenloock.

regen beluyſen enbe t gemommteſo moetmen

bie maſſtbé met mijn bact comijn eft ſtaftfagre in

geſoben heeft oft met materbaet upilbclupinen in

gbeſ0ben 3ijn. . . . . . . . .

2Ceget1 ben bete mattbe feninige bicrčntoct men

bc qtnetſucrcſttijchê met olie van ſchorpioenen cſi

bact op leggben fun hitakel enoc ooth een luttel

briabele bocn in baetlicbet blintback/enbelaten=

cbat bgincken,
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#ºegbent'petikel van be becſtenbieſtaatbtgint

, boentertot tomen bekicckenen cñeyeten eten ſo

tabcn b'ouberg batmë inben inganc banttot itg=

geeft ſtrope tarfſtette man ruptc, cñooc ſomlnighe

tºrptte tacſkeng leggbe onder bc uleugels mantge

, bogcite'oft be woecgen ban het boeitactcot enücal

rontſomnie beroeurken toclbcſtrijckc met dc gala

de man een tatte oft bog. - !

#De bocnbcrett beginnen te leggen in ſportkcle

eñ maertc, cfiſommige metten nieumen iatc, glig

ſp onber half iact oft tabce facrgelcgt hebben baat

#baerlicber evcrg ten beſten en banntoetmetiſc

ſeer melteten genen/eiïſomtijtgoot bauct cijfea

ticgriet om te verbitten. Bubchegheert gbp natſe

# cperen leggen/mattt gemepnlicbe betſte en

eggen niet ban clepiteeperg/ſo mengct crijt onbet

bact eten oft mat gbeſtooten rarreel ſteeng onber

gtupg enbetempcret niet mat mijng enbcmatcrg

enoegbeeftfc bat baghclickg tcten, ſoft gheeftſe

ben buyck molteten balfgbeſobcnghetſte met wit

ſen cnbcmilie. Épbouben op van leggen ontrent

ben bctbcitbath ban ſpottentbre/ batig ſalgt'bce

inttotttte Wmogben, ſlºegaer opti nten upt ccit tttticuf

cyt ſommige man de ſchoonſte bemarcncñhotte

ben leggen.bebengcbcelen op intet beurcſſo moete

intenſe ſinongeng tetcn geuen getooſt bloot/ batal

be nacht ghemcpct heeft: cfi binnen ben natbende

t’ſauontg ſalmë bcultchen bancroft#ctſtcgtucn.

ſigen moetſt oot niet ſo bacſt na batſp eerſt geleyt

hebben laten broebenefialgſy ouer bcbmptact ont

zijn/ſo behoort men bieteten.ſaen moet ben oock

quite maken. Degent bic niet en# bcn gea

men bie meclepers leggen bicooide het neſt cp ocra

anberëeñſcet mei tecäenen bactlieber cpercn/ont

beſclueſiſt mogelic bcnlicoëtcooen mtbioen. Alg

ſpruyne eñnieupinyme crijgen/ſo enſult ghy nic

giet latégaê motetvlaaiweggbyſe geſloté#
i.. - tit] 3!"
* -

- --
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ban alſt ſchoon tocbetig om baerte berlichten ef

vermaken eñoot wel toeſtcn batter benaernt oft

kieckenbief niet op cn balle. :

ſ%)en laetbc binne brocben na batſy tobce fact

clcpt beeft tot batſe bnp cii bicciacroutig cñnten

clter beletcbzocben op een cntijt / cſ onber-bact

ſtroo legtinen een ſtuckëtjſcrg tegë bë bottber, oft

laumerblaberë/oft bollë man icotſoft groen grag:

mant menſept bat bit goetig tegen beſprou enoc

monſtreuſe kickcng. Egen ſteltſetcbloëmettenaf

ſen wäbemane/vanbètmeebëbachtânct nieuunct

manëtotté veertienſtë/nabcleeringe bà 3Florétin,

gºeJacr ſcolumeliaſept manbêtbicnſtë tot ben mijf

tbienſtë om batbekictſkensſoube gekipt merben

met b'anbet nieumane/mät ſp en brocbë maer ee

nentoointicb bagè, ſºgen moet oot makë bcncſten

ban beſchinttenmet cantë recht opgaetitie op batſe

intafgaen geen en boen ballë oft rollë.49ommige

pctfumeren bet ſtroo van bëntſt baerfp in bloebe

eer batſp b'epers bact inleggé met ſolfert om bat

bekictkeng tot perfectie comië ſouben: ſ5ccftbaer

te bloebë bepergpic gbpgetechèt bebt/cfibe ſcooij

ſtc/cñ verſchte cfiiſt mogelic bacrg ſelfgepers. ſtij

incretbatſe moeten gelept3tjin ſinbert bcn ſcuchte

ſtë van #pporthelletottërrij,bacbman &ebtentbit/

mantbic op ander tijden# 3tjn en picnentact

niet tot niet meer banbit eerſt gelept zijn:efintoe

ten altijtgongcitjck van getale meſen te meten in

#Lommaet en in ſaneerterir.cfinaoë3pril rri. De

grootſte löbarſtbc binne en broctet macrretti.32a

benij.gottobic en broëſc niet meer notb en bcboos

ten oock niet meet te blocben ten marcin oueng/

macrockittſkens zijn tegen beminterſter quaet

ont op te brengben. 3Poch bout begbemcpne opië

nicpat achter balf 3junius be kickenen niet ſcet

ſouberlinghe en zijn/enbeſo moet niet groepen en

mogben, 31ſtbatgbywt een tutieuſbcytot#
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|

bericgge alg ſp afgegaen is.

milt boenootbtoen amber epergbaubt bacr/gelijt

ban ganſen/pauwoen/ſCaltoëtſtbc binnen oft bang

eut mogbcle/fo legtſcbact ſtucn oft negen baghett

mogen/bact 1ta legter. De binnen cycre bp oneffen

ban getal/geitjcbootſept ig, ſºjaet 3tjut epet5 ban

5fcſantenſoo legtſcgbelijck met de binnen cyergy

mant bic en bcbocuen geen langer tijt om mtge=

broet te voefen:cnbc milt gbp battetal binnekens

# ſo neemt bä be roRtſtc eï oticlaerſte/upatit be

angcef ſcherpe zijn gemepnelicbaenkcng.3nber

bcbbert een ceremonic/bat ſy b'cperen niet inben

micſt en leggen b'cë na D'anbet/intact leggenſe cctſt

cffen ttcutn Inalcanbcten in een bouten ſchotel/eff

latenſcban ſoctclitafſintken inben ticſt:nnett moet

oot mcl toeſtcn bat bcn bane oft atlbct binnen op

ben neſt nicten Comiteit/cñ inten moet oottooeeinaci

Gbactb5 bact eten cfibrincken ſoo na ben neſt ſtela

len/batſc niet cn bcbocuc ban betuttcſt te gaett ont

te eten: unant iſt dat baet ccitg ben luſt bergact/

ſcet qualit moil ſp bact upcbct opgaert/ten 3p uatſe

bat van ſclf5 bott motet natuctc.

3ſt bat be binne onachtſaem is van webct te

en ſittë op baet cpcre/ſo ſalt goet zijn om diege

uckust tchoenen batmenbicaitemets ſoetclick

ſagen wint mouwen bie qualit gebcpbë tonnen

tot het cynbevanbë broctſciſmact van bat bt bin=

me niet bagen beperggbebloet heeft/ſo nemen ſp

bie mtſb'een mooi ciïnºanbet naen beſïenſe tegen

be claerhept banoct éoonnen: cñiſt Datfpbact in

niet en ſien bloedige ſtracikclg oft abcrkë3/ſo woog

penſpbit metbcfiſcggenberanbet. Cloontgoot iſt

bat ſy naben rribachſtenbatternotb3tjn bic niet

gekipt en zijn/ſoboëſp be binne opſtaen. GJact be

goebe breetbinnen en milien niet meer op baren

ineſt tonnen/ma batmen aen b'cperggemeeſt beeft.

gÉnDe pock be goebeuni: ſcpt / batment

Ts b'eperg
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beperg niet en behoort te voeren boot natſe gekipt

jn. Gegen moetſe oot incl beſten tegét licht väntt

onnecerinë biete broeben legt. De gene btctubija

felen bat alle beperg niet en ſouben tot perfectic

tomen/cnbc bat behietſkeng niet en ſoubert ght=

kipt metbcn om de batthept banbeſchalc/ en meta

etcn niet ottttent ben acbticnſtébach / beeperg tc

cgghen in marmt matet in een biepe ſchotel / enbe

woecb te boene be gene die bouen ſmemmen eñbe

anbet te leggê onbet. De binne/maet om bat te boë

en moet men bc binnen niet beomingë op te ſtacn.

15bpſuit ben hiecſkens groote beucht boen/iſt dat

gbpalſtbcghinttc pipen eñ niet uit commen en kat,

om bc batthept bat: De ſchale/beſclue opent cnbc

belpt breken: boemel bat ſulcg bet operck is van

ten gocbc binne/be opclcke u na het acnſicht blic

gen foubt alg gbp baet ontrent quaenit/ na batſe

bicbeeft booten pipen. -

3Dc3longckierſken die eerſt gekipt3ijn behoo

ten geſtelt te mcſen op een fifte/cfigbeperfumeett

met cementleyncit toot ban HRoſmatin/ om bictc

bematen boog Deſp?ou: cnbc men moetſe in tubce

bagen nietteten genen/inaer ſtellen onder tenige

binne/bieber niet bele en beeft/cñ niet quact oft

ſtraf en ie/om die warm te bouben tot batb'amber

gchipt zijn:boewel dat de natuerlickc moeder die

mijſclick gbenoecbbeubaert onber baet nieughels

ſomber te quetſen. Als de twee bagen ouer 3ijn/ſo

mottmenben mosſelen crupmkens van bloot en

nogopen kacſe/oft tcten geiten gerſte met kerſſe in

mijnefitabatet gbemcpct/met een luttel blaberen

ban patepe depnegeſtberftenbe een luttelgbefoe

ben: mant batbicnt ben tegen beſprottenbt tatare

ren. CHoortg ſaliucn. Die beertbienbagbcn bouben

1netbc mocbet onbet een kcuie/eñ bact naelaten

loopen met bemococcen met bact laten eten, ſtij

iſt Dat gbp beel binnen bebt biestaatsman:
' - p
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op eenentijt gekipt ſolact be kictſkeng banb'eene

loopen bp b'anber bic out zijn# kiccſ:

kene telcyben/oft bpoen tappocn/aig hoogſtptigt

cñlaet ban betonckſte binnen woencrby ben bane

gaë: mact en geeftctbc binne ouct bc krºo. off rrr.

niet te bemaré opatitſy en ſoubct niet meer onbet

bact bluegelg bcbeckémocb betuparmen kunnen.

ſkjen moet oot mci tocſten bat bc binnt bicſe icyt

niet ſtrafoft bartel cn3p / batſc bic niet en quctſe

met ſchnabben cſ batſcbie birobiig met marnic/ cfi

niet bicmilg en oliege noch crt claucrc/ttoch oock

crt gat bact be kiccſken6 bact niet bolgen en in0

gen ºude bacrom ſaitgoet 3ijn batmenſe ſo baeft

niet en late gacn inben bof, nocb noot be becrticb

baghen niet en late gaen baut bc plaetſe bact ſp

gbcbloet3tjn. * .

ſBetig een curieuſhcpt tcupillen cperen mtbloe

ben ſonbet hintte: cnbc boe opci Dat ſclut geſchicit

macb ſo cit iſ nochtang-ſoo ſcket noch ſobcquaute

tiirt. ſ'éjen legtſccffen neucn een met t'ſcherp op

boaerte in eenen oucn die tamelick upatm ig/ op

boenbermiſch: cnbc.mcn legter onbctenbc botten

ſatſkeug van pluymen cijmen verlegtſcaltemctg.

CHoortg op ben achtbictiften bacb legt men die in

tmatin matct/embe ben eenentwintitbſten belpt

menſe beſchalc opbyckcn.

ſAJen macbt oock noch ambcrſitt5 boen/ſpp ben

ſcluten bacb batmen be binnen te blocn ſtelt / Ont

batment gebencken ſoutbe upactt batmen ben bath

niet teekenen en milde gelijthmen o'cycten boet:

ſijen neemt alſobcel cperen alſmen bct binnenge

geuë beeft be meltke nten lept op ſatſhëg bol bocht

ber miſch mei cicpnc gbeſlft/ cnbc wel beſet met

bottſt gbelijtk centen neſt. Hoogte ictbtmen noch

een dagbe matt bonſt op beſacſkeng/ en be bact op

decbtmenb'cpcrg alg boogſept ig: cnbc iRcn Dcttſt

met anderen Donſt en De ſâtſhcing Dätt 0p/###
- 95 C
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gbeheel cf al toel# alsſpſo# 0ft bitt

Bagen gelegenhebben/ſo keertnten bie alle baghe

eengomme ſo ſoetelic Batſcaen maltanoeren niet

en ſtooten. Zenbc op ben. rr bacbalg be kictſkens

begbinnen te picken beſcbaie/ſoo belpt men bie

batſe uotgbcraken/enbeban gheeft mcn bie te bca

maren ben biocotbinnen bieber luttel hebben.

iettemin baet en is niet ban bct natutael in als

Ctt bingbett.

1gen lattt brouwpe biebaet upcrt maett ban b'eps

ergte bercoopett/ſal bie inbewointctubatm bott

ben opt ſtroo enbemel gbebert/ macr in be ſouter

toel bouben in ſcincient maer bat ons be otte

Det5 leeren:ntaet onbct correctie it ſoube töttatie

ban bien gbclootten : mant het ſtroo i5 toel

enbebe ſenielen boatm: behalucn oock bat beper3

biciti ſemelerthemaertuperben/ſo bacſt niet en bet

bclen begcue bicſe becken cii beſttopen met fout/

oft ooepchen in pekel/beſcluc biminueren.be/enbe

ſomber tmijfel betty mccmtet cenen quabcn ſata

he af. De kclocr is ben cyerg goetſonter cnbe
bJitttCt. -

QMengaenbebet lubben bambe ionge baenheug/

bat inoet gebaen meſen ſect contg na batſe be inoe

bet berlaten heeft/eñbat ſy niet mcet en pijpen na

bemoeber/maerbeginnë te trapen efibc binnekëg

te bytjen:upant als ſp meer ban amberbalf iact ottt

3ijn/ſo en (ſtgbeentijt meer om ſulte te botnet ef

inen moet oot nemen be doctſte cñ bicftapſt opte

men/maet nochtang niet banſo natutale pluymen

alg ben bane/ ooant na batuten ontgenomen beeft

tot geriefeſigouuernement van de binnen beges

me bicbe geſchictſte cnbc cloccſte ſchijnen te woeſen

ſo moetmen betcſtclubben om het te maken / oft

in een heuie oft in een cafkiſtc. @ommige ſtekens

ſe boogben mpt ghcitjtk ben ganſen/enbe bettrop=

penſt metbalfgcſoben graen/enbcbeecb battlep=

tºC
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megentonſelt is/eñoot met ſtucken/be meldketen

lancſten met gemactt3tjn binnen betrticbbaghen:

mact men moetſe opci benoaren bangbetooguitte.

* Vande Ganſen. Cap. xj.

D# boetic bie geengroot gerief en heeft oft mel
pctſtcn en ig ban opatet / bie en is niet bea

quame om ganſen te bouben/t en ſp batmen ont

bact getief baetmake eetten bijuer oft biſcbput:

mant beſc oogbelſo mclaig ben entbogbelſnoemt

gecrne/citbcuertoeit enot octuerſtbt bent geern/

cnbcoupcket oocgbcern int biepc/cnbc en oogcit

niet lichtelic eiberg ban int mater:betig cené ſeet

profijtclicken enbe oockſectſcbabelicken oogbel:

profijtelit/on batmë niet ſect en berfſongé ontbië

te boeben: bpig goet om te bewmaten/bp geeft iott

gert cſicpergeſ twoccmaeltſiacrg plupnië om beb

ben niet te builen eſiſtbachten om met te ſchrijnen:

ef om mebeten acn pijlen bact af te maken / cfib

ticeint toe intaentonten battben iate cfi oot intafa

gaen. #ochabelick i5 bpſ om batnten bent beſtieren

moet en de machten/mantanberg ſombe bpafcten

beiongbe ſchucten man bc boomen / be crupben

ban bc bouen / cnbc.be botten banbe mijngaetta

tantkent / eubc bcſtbabigben oock bet toonte

alſt begint te balmen/ſoo moelmct afbijten als met

ſijn.miſch. &bobat inbelanden bact betroidbegane

ſcn baet principale mooningen boubcn/ gelijt ons

trentſboilantiaenegoumc/2irtoigenbe clberſing

men bickmilg mint cen groot ſtuck togettes opintin

ban centen baluenbach gebecl afgeten eſi berniclt:

mant beſefmogelg mocpben eñ miicgben ſo tocl otter

al 6 bettanen:niet minder ſchabc.cn ſouben oot be

tamme boendictmenſcgctoorben:ubant ſpºttccken

ticoanne met bemontcimt cii baet ooth beganſen

ſtrontë blijnen liggen/ bactcn maſtuotb en geopt

niet in langbe tijbtſbaet na. .

"De gang footbcl D'manneken als b'ooijfken##

* *

-
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beſt mit mancoleute: cnoebe graume oft gheſpite

kelbepantuocccoleurëig oottcbelicgoet. Tºmtºf

ken legt bactepcrg in op tijben banden iate /ſoo

bette alg ſpb'een repſe niet en broet: enbetelcken

leggen# ſonbct opbouben beſommige tottubaclf

evergoft altcmcte mecr: ſommigbewoond'eerſte

letbtſei en#maer vijf epcrg Zbaermae mieren

baet na bnp: eñbat ig banden eerſten tacbſ39eera

teaftot ben laetſten ban 3'uniu5,15nbe en bergea

ten nemmermeer bcplaetſcbaergbyſe b'eerſte rep

ſtn bcbt# op beſclueplaetſcſula

len ſp bloebcn iſt bat gbp motit. 1 º . ::

éop en broeden niet gecrue andere ban bactepa

gbene eperg: enbc ten minſtenſo moetenber doch

meſen een goet beci/ biegbp bact tocſuitgbeterta

kentbcbben. ſenbe en bloember niet min danſca

uen oft negen ſcffeng cnoe tcn boochſten pijftbie=

meſsenbebic onberbetſtroo oanbenbroetneft tegt

tmat mottelen van netelg bat matctbat de iong.be

algſp gekipt 3tinfo bacſt geen gebreth en crijgen,

#De ſommtige alſ goet ciïſoct wocberig kippenten

boochſten binnen vrij bagen, 15bpſuit ootſtclien

bybe btoetgansgbeuocyttegbrrfte alſo bele algſg

eten macbvembt ſcctveci materg/ombat ſy niet bic

milB ban ben neſt en gae/onn t'eten. (Hoortgaetta

gaenbe bereſte ſuit gbp boent gijcne bat vaube

HBinnegbeſcpt is. , ... . . . .fº:. ::

#De tonghebcbooten tien bagen geſloten te blija

tten met bc mecber / cnbc bact gemocbt te moorden

met gerſten mcel gbctempert met bonicb/ſemelen

cnbcmct matet:eft alternetg met ionge cñmalſt.be

Battoukoen:boer na met milie enbegbcopepttetera

toe. Dat gbebaen 3ijnde ſoomacctſe gbcmGone te

belbc te gaen met bemoebert mactdaetſe moet eten

eer batſcgaen:mantbeſc beeſte is ſo gulſicbz natſe

mt giericbept als ſp grooten bongber beeft met

ſuitkengemelt trekt het crupt enocidealgrººººº
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tacſkensbieopener in bacrocgbeſteken 3ijn/batſe

bact ſcluen ben balg bachet.ſaijen intoetſe machten

oan netclert cnbc boogiten/ettbc bant tot batt opol

luctt ende boſſen. - - - -

3ig ſp niet machtben out zijn ſo kieſtmen tot be

ganſen Diemen pct maken milºenbemen neemt be

ſchoonſte eñgrootſc/bcmeltkemen ſtelt in eenke

uic/maet bat ſp bltjtten beioncſte berticb bagen cii

b'outſtctubec inacnben. Gegen gheeft ben bnp mael

f'bacchegberſten mcci en betermen metigbetcm

pert met honicb cnbc mater:mant begerſte maert

ooit bleefch/ enbe bc termcmaect bet enbemaeckt

een groote leurt, éoommigbe maken ben cent aeg

van verſcheeft onooge wilghen en de man beeſſen/

enbegbenen ben te brincken bganck ban ſentcdett

ſg ocle alg ſpbegceren. Anberetreckë beplupmen

tot wanoë buptenne van bet booft en de trechcnbe

ſcbachten tot de nieugjels:iaſyſtchenſcb'oogben

mt onu met te maken. . . . . . . . .

; 2， 'voetſcl wanbe tamme ganſen ig alle ſoorte

mantontſactgemepct in branch van ſchucienenbe
in lant (pater. Räcle# bic ben niet en ghetten

ban metachtige ſtuntelendattoumc/cicogcieteñketſ:

ſe om appetijt te boen hebben/ ben bat gbeutenbe

tſmongenstſoenenscnoct'ſauontg:ende voorts

alie ben bach boote laten ſy nie gaen inbebcentben

enne mijuctg met eenen citynen ionghen bicſe

macht en begae ſtact batſe niet en gaen nocb en

mliegbenop netbobelic plactſen/cnbc bicſt wacht

han be netelen cnbcbgamen/enbe Oock ban bilſen

crupt t eten/meltke het ganſen boot gbebecten

tmert:enDe Oock banden ſchectlint/ mâct af batſ

ſo ſlapenbe muziscn/batſcbactafſtcrucn. -

HD'ouberg en lieten maer bry ganſen bp eenen

gent/macrump ſullenbet mucifeſſe getten/ citbe op

Boen ben afpluchen ben oonſt/ enot be ſcbachten
bottretken in ſkigeerte aatstrainersw: DE

2 | . pilly
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#bä een boobe gangen zijn tot allen hinge

o goet niet/gbeltjt oot be olicſen batt be geboobe

ſchapen oft bie van ſelfs geſtortten zijn. ſºjen ſcte

tet oock niet beci neer ban becrtici) ganſen in eit

tot/boe mcl batter b'ouberg macrtuointitbcn plez

te ſettë/woant D'oube ſlacn beiontſtcettbcquet

bie/ enbe bactont moetmenſe met pctcken af

ſluyten ſnbenſtaltenbe met bootben ſcbcyben ge

lijtinen beſchapen boet/ente men moetſtoot bit

toile metſch ſtroogbeucn battepn en de bunncie:

mant ben tot moet altijtg brooge mcſen cnbc bit

milg gberepnichept/ om battct geengewooymte in

tonnen en ſoube. Uſloopt zijn ſp geneptbt tot beſcia

ueffecten gebreken en bc perikelett bact bc binnent

ſtD€# zijn: en baerom beboeuen ſy oock

# rentebiert/ baet uyp bier boog af gbcſept

CI,

, ..." Van de Entvoghels. Capxij.

men put oftpoel bic mpgbenaect bcbben int

*-'mibbel banonſen mijthof/ macb oock te paſſe

content en be biertent bê entmogelg eñauberen ma=

ter oogclg:maet bp beſen poclſalmen maken een

ieech tot mat gebect/om ſnachts baet in te pertteca

ken/eube oorkſ batchgalg ſy millen: mant neſe

vogels en bcbocuen ſo grootëſorge noch nectſtic

bept niet/ batt alleen batmê die machte battbe tattë

en woeſelkens wanbehickenbief vanoëaetut enbe

banben giet. (Hoogtg acngaenbebe teſtc/fo moet+

men ben eenicbgraen/rontſaet cnne cafworpen

int materbanbcn miſpoel/om bact in te bupckett

embt te wentelen/ ende oot laten de olybcyt mana

ben nacſten bijuct/riuiere oft gracht ſbo moclais

ben ganſen. ſºjactſp en moeten ſugſcerc niet bea

boaert zijn/mant ſp en ſoecken niet ſeere bebouen/

enbeſp maken ootſcluc baten neſt om benepetert

te leggen en betebtoebë/ſo batter niet en is gaete

ſlacn/ban te moeten maer baten neſtig/":#
, âllòg
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van betoilbe omtrent bt poelen oftgrachten/enbe

pepers baet oot te nemen ! enne die de binnen te

brocben gbeuenſ om bittebebnijen en bemerſckert

te meſen:manttg#ogeltebatteraftomen ſal/ſal

beter meſcn bant#bemiſtpoel/ enbebat

mannen ontſtbofoft man be grachten van het ſtra

teniet gaen en ſal geltjck ambete enthogbelg.

ºpm milpetetrijgen upt uuben poelom bie tant

te maken/ſo moet men betruimpen mijnbloeſſent

ofttooben mijn ter plaetſen eñaenbe gracht baer

gby ben bicooiig gemoppen bebt aeegemaect van

mijn /graen / beeſſem cribe meelt ſamen#
''. ###gbg pangen ſuit als gby ſiet batſc

Dgontken3tjn. . . . - - - - -

#Dit geoogelte opogt bet gentaect geltjcbe gan

ſenſtc moeten met t'ſclue moetſcl/banbat#
dienen geeft bact en bouten ſnijclinck en barmkens

van miſch/enbemenſteitſe dock niet in be mupte/

maer bot meer batuten bielact loopen boe beter.

#De pluuïeten/balf oogbelg/matet boenberg ef

mater en bekeng en monden nemmermeer tamt

#woorben lichtelicker gevangen dan be upil

beganſen. Deſghclicks ſullen oopſeggben vanoc

materſnippen/ſooeemmé en aubet water en riuier

#nochtans aes baléopt ſant, maer boot

patſt vanben oubcrggenaemt met bent bogelg van

tmceberanbe doetſel en beletten.

goeſmanë en bottbë ben niet, noch en begeeren

## beſunbete

plaetſen! in materachtige plaetſen omtrent

#tourgen de3amut itt Gitantetic'eſi ont in Calaen

pgenenne onttenttaalentijnſb'melche/ſontenſept/

baerom gbeheeten mobt in ong #puptſtbeſprake

6manenbal:ſpinogen oottant glycinacttwoctben

enoe op bijuerg oft metſſtben gbeſtelt met ben/

maet ſp vernielenfeet mecl biſche/ en bevallenoot
ſomtijts aen tgroen toont wring DE g: CITſ

ItU€ .



yo ' Dat 1.Boeck.

en de toilbc ganſen/# ſtbabebaet in.

3tunee zijn genoecb noot te geneuchte op eenën

uct/oft miereiſt dat umen mijnct ſect groot is tºch

# inttooen

blijtbofoft plactſceen bupſkett alleene moet bcha

hen enoc orgi cnbc mat gbcbetht/tmelckchick

mflegbercynicht enne met oerſcht moet zijn urant

by maketſcer nupt; Ziengacnbc otreſte heeft b?

# ſoo#eptht
bloot/oftſgitimigbc.batinkeng cnbc biochelinge

man miſſchen. #pcſen ooghclig gulſich tenbctof

bele te bouben hymacchfſjitcnneſt alleenclenbe

en brocht naer eengt'fiacrg/cnet ten hoochſteit

bypcpergt ſcffeng/maer betig renenſeerſcboonen

en de luſtigben oogbel ontſien. . . . .

van de Faſantenºnderi- ,
- : mogen. GaP3ij- - - - -

H## te bicne

*genen te noemen hemelchtſcolumella noctnt

binnen van 32umibien : maer niet boen tan/nie
beeſter#citbe profijt af. HBct moet ooth

een meſen bieſjuulerckbacrafinactt/mantbeſcn

bogel coſt mcic te amberbouben. By wil fijn kettie

op 5cmſcluen hebben boogbc nethenen cnoegca

maect acnnen latuer banbcit mytjtbof inbciengbet

bat ooch ſijn baincbacken ter locbt ſtaen en Debaet

bc#onne op ſchijtien macb. Enbc clcken oogbel

moet de fijne bcbben / maer batter ntact cen beu=

te cn3ijcaen bactlicbet totf om het ghcniack#
bie te ſupueren en be t'eten te gbeuen. De teſtcſa

ban mogen terdocht ſtaen/geſlotett met latten vaſt

bp een/enbegeſpicten berberg ontrentſeg potten

boogbe/enbebouen ſecr melgbebert.

#De ſfaſanten en beſlimogen zijn quaet te tein

men/algſp meer dan een ſaet oubt zijn als ſpint

boſch geuangen merben: mant b'oubetreuren#
- - - - - - - - - - - - - g
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ent ooillen geen cycrgleggen noch broeben. gefibe

#en konnen ſoobacſt nothſo lichtelicknict

# boone oogapen be bcouponghenenbe beſloten

ocbt/eft noch bcel min alg belocht niet#
int'lanbt baerſyghemangben3ijn, ººgt tmee

mogen oft mijfäeng behoefteenenſfaſant. Epe ºf

moge en doet ntact een boetſelende begbint intut

ſaijeerte en legt achtereen tot twinticbcpcrginaer

nabnocotſe die allegelijt oft bijftbien mannenbene

ten cnbc mijf atthct ogeeiitbe iſt nat gbp bie bact

iecbt. #pbtoebt berticb bagen/utaet intbloebert

ſo boet de felite neerſtichtyt bie mp wanbehintte

gbeſcythebben/maer niet blipten bäet tot 3ig be

ionge gekipt zijn foſalmenbicaeſen niet gefoben

getſte meel/alſt toutig:baet na intet termen ineel:

enbeſointjtgſult gby bact onder mengen/oft oot

alleenc gbelten trekclg en Bennieten egetg/men

##gbetten/mant

3tingbeneycbt tot beſclut ſitcten enaegbebat:
hen ban b binn * * * * * weten

'n ban be €11, '. . . . .. - ººk --

# #Doubergpiegébe ſfaſantëcñd# ’,

eij op te bouwenalleen tot banckettë/eïntetſo ſeea

te entiongbente bebben: ſy gamen ben int eerſte

water metbonith gbem # f,

Dtſt bäet te boeit me ## plaetſe:

barrnagberſtenmeelmetmatet ghetempert/gbea

malen hoonen en begbepelbegberſte/gbebecſmia

lie/taepſaetſenbeltjſactgbefopenenbegbeogootbt.

met gberſten ineel gbcnnengt. Enne om hen te

# ſlijmichept ſoo

gattenſ hen liepen fenegrieck pijf baghen ſanch/

enne hielbcnſc in be mupte ſcftich baghen lanck.

#Dit iſt ghettebat ſommigbc caberertierg entbc coa

ſtelicke paſtepbacherg ſect met boeten te boeite:

4%jen moetſcootk(ſcpt ſColumneila)bcn bupch bol

tºeten ghcuent om net te maken tegben hantket

ten : want iitttel van beſcin: ſtellen bact,

- - - - - * IJ -. ont
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ontepergte leggben als ſp bebwonghen enochte

ſloten 3ijn. ' - - -

ºf ' - Van de Pauvven. Cap.xiiij.

ſe Bauig een coſtelicke beeſte/feer groot batt

eten en benuact om op te brengbennact bp en

boeft niet ſceregaegbeſlagen te meſen na bat bp

fijn moeder verlaten heeft dan dat bp be boucn bt

heeft en eetſtoorne beſtbabicht:bpig op#
- ſect quaet uit op te brengen want bpbee

beett een matme gbet.cimperbe docht,

#D'oubergittaectëtylanbckeng achterbaet bos

ten noom be loatiuden alleenc/mahcnbe bact op

een clepn bupſken door bact moortinge en de beta

treek en be een artbct boog begbette bieſe boebbe.

ſºjaet betig onggbenocch/bic bactſoneel beplicb

baecbg niet af en botſten/bar mopbie logeren boa

nen bebinnen en beint bootbſteban het boenbet

tot ſpant ſp hebben gbeerne een open locbt. Yoant

meeſtenbeel ſlapelt fy op bc boomen: oop maken

ben bock een plaetſken benchcit/bact ſpſ'oaetbe

in vertrekken mogen ºpeſe plaetſelitect met tcpn

enoeftboone geboubth merbègelijt het bocnbeta

tot woant beſt mogelg zijn beſclneſtetten enbe ge

bleken ſubiect biebcbocnberg 3ijn/enbcbeboenen

beſcluetemebien. &#oonte booi beteſteſo moet be

plaerſebaerfptomen beſtroytwoeſen inctſtrogſoft

toen gatg/bickegbenoecbſ upatit be 19autminne

egtſeloen baet epcreal buckenberia die meeſtena

beelſo uittinen bacrepere gbehalten beneden on

ber de ſtocken bactſp op ſlaept. Dºp, ntaelſ'iaerg

legtſe epcrg/maet als men bacclaet brocucnſo ent

becftſe maer een legtſel en bemerſlijt voortg bétijt

ont bact tongen bot te broeben/te kippen en te leps

ben. #D'eerſte legſel begintſetbalf éºporthel en legt

hijf eyerg na ben amberen / betupctöc#
blp oft bietepergefibe berbcrepſetmceoftoty:

en begint niet te leggë ooo! oat ſy bag iact"#
* * * * * R: '. , - 35
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alg bei3auminnebloet/ſomertrertſpenbt bercht

baer boot ben 19au op be ſccreetſte plaetſe bie ſp

minbenmach:manthp en bout niet op man baet te

ſoccken, enociſt bat bpſe wint/ſooſlaetbpſe/enbe

breeckt bact eyerg. #en cpnbeman heberticbna

gben als de# gekipt3ijn en op de 49autoinne

neerſticblick heeft geboebt geweeſt in bact bnoct

plaetſc/gbeltjt my man bc binnengeſcyt hebben ſo

ſtelt men bic onbet.be kettieſ op een plaetſe baet be

39au niet tomen en kan: woant by baet en De Doet

, guact fijn tongen tot bat ſy barentanghecregben

** bebben: cnbc algſy bit begbinnen te crijghen ſo

moetmenſc mei met mbouben mãt ſy3ünoctſcer

fieck af ſo batſy bicooiig bacrafſternen. * *

ſegen moet de jonge int eerſte woenen met get=

ſten meel met mijn gbetimpert/gbeltjck een bick

mocg; ertoe om bicke te maken ſo boetincubaerbp

verſtben taſt mclgbebroken/geperſt enbegbeſup=

uert mant bet melckbat binbert benſcere, ſagen

mompt oock ben altemete crckels oft ſprinckbaa

menſbien be becné afgetrocken3ijn/calauberg/ſpin

men en de oliegben/om baertegencſen, want meter

natute berooigben ſp t'gbewporintc en de fenijnie

gbcbecſten cnne bacrſp verkcerenſalmenſtetlute

fel van bicuwinben, ástg maennenbaet na geeft

men ben ghcfoben gberſtegbelijt men bet inoebele

boet/enbc men laetſe loopen / intaer men moetſe

machten noot toubc en beregen/upant terſtontpij

# fy en de laten bcmleughele bangben/principa

ich inbelanbë bactſy quact om op te brengë3ijn/

algſy niet voor half3uniug ghchipt en zijn: mant

algſt noch gebcclionckmans en Iberfſtonerballen

uperbenſſon en tonnen ſp nemnterntect be winter

berbaagbett. . . -

#Degbenebiemilienbat bejaautoinne bolblenz

-# baer bry legſclg / bie moet be grootſte cnbe

epſte cycrg ben binnen te bloebengbeuenende

- ED iij laten
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laten de 49auſpinnen bacriegſclgooltmengen. En

gbelijck uopalteeghcfcyt hebben int tapittel van

De binnen7ſopſalmen bc binnen vijfpauminnen

epers en bencgenbiltiten cpergtebrocbengenen/

baet na op ben tbicnſten bachſalmen mccbncinctt

benegben binnen cycrg en belegghenbet webcre

oln negben attber berſtbc binnen epcrg. ſºmbe

alſooſtiltgbyteit cpnbevan be bettich dagen bez

binnen batſe aliegbelijck ſuilengbekipt mcſenſcſi

alfoſuit gbp boen met veel binnen op eenentijt.

ſenbe ont dat het ep vanoc 19auminne oin fijn

grootc niet koel en kan pambt binne bettocrt moet

Den/ſooftilt gbijt ſoctclickheeren alg bc binncafé

gaet om t'eten: cnbcttekent altijtgbe 3ijde bic bo

iten legt / op bat gbp ſien moccbt alg gbp baetaert

coemtſoft be binne ghcrocrt cribe gbekeert heeft/

amberſing gbpſoubt verloren arbeyt boen. Als ſp

intal ghekipt zijn ſoogheeft alle ne kictſkcng eeit

binncalieeneembcaciongbe paukeng een ander

binne te bewaren/enbeſïct toe dat de binne biebe

hierfkeng bewaert niet en fie oft concby blaunct

Die bepaukeng regbeert en bedcpbt/ mant ſp ſotta

beterftout tot ſpijt be beure verlaten enbcootecn

ialdeſïe ombat oanpet ſo groot cſiſcboont 3ijn.

#De jeaumcn3ijnſect ſiecalgſyrupucn/tij dat

moetmen bic betuparmen met honicb/tctubcſ baë

uer/eitbepccrocboonhcn3,3inbcbontguagë zijn

ſpingcootet bittcn cñban cnntatijmëſc niet latent

3ijn fûnbetºncrſch matet. Bij elcken 43au bcboeft

mijf oft ſe539auminnen om te mcranberen/mant

by binbert degene biegberect zijn ontleggen/alg

ſp bcminict en willen laten bogbelen /cnbcbetep

en matb niet gbcbroken zijn. -

” Vande Calcoenſche hinnen. Cap Xv.

D# gbene bic ong beſcn pogbel te lanbc ght=

H'bocht heeft beeft ongleckermpt meer beſocht

banonsprofijt/want betig centctb.tc bauer#
* * ** *
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ertoe een onverſabclickcnput van ſpijſc/maet in

batanners gbeen gbeneuchte te tenten te ban te

###### jn/oft

ten gebuerich gepijp algſp gebcclfont3ijn. 3et te

mei maer battct mlceſcbſccrlechctie/macr ſlap cf

qttaet om bettecten, ºpacroin Doetinchiſc melſon=

tenefiſcer mcllatocren cüpeperen:ntact het patt=

men pleeſchig bele beter en belicfclicker.

, zº'poetſel van beſc mogelen moet gemaectgbe=

Hijt bet noctſcl wanbc binnen en vanbeſeltſe ſpijſt/

met alſop groote cnbc meerber#cnbc

ſonge, ºnbe een Laetntach ubelſeggen/bat bp alſo

mecl ſtalcoenſche banen oft binnen algby op ſijn

bocuccnbcomijthofbeeft/ſo becimuylenbeeft acn=

gaenbent coſt bieſy cten.gov 3ijn beter op te boua

bcu ban be 39atrumentenbe en begeerë niet ban ten

boogbclochtºnnaceſp boen groote ſcbabe in bebo=

uen enbc3ijn pupi gelijtbc ganſent bacrom moet

men bact altijtg omtrent zijn om die te ſliputtert

en be repnigben. . -

ſâcngacnbc het leggen en de brochen/batig gek

bcel eiſocal gelijcºmpgbcſept hebben bambeieäuà

oocnvmen macboot bäcrepere laten bloeben man

bcgentyne binnen ertoe laten legbeat te mijlebat

pe Calcoenſche binnen noch leggbeube3tjn. Baet

ſtecten eube gbebacken? cmbt ooch be temcbicii

3ijn oock ghebcclick ben aubcrengbelijck/macte

om battct van ghccnoetnoot enig bict bleebet

bact afte ſchrijucn. / -

Van Tortelduyuen,Partrijſen,Quackels

ende Cranen. Capxvj.

D#blugghe oft keuſe van dit# ge

*-* macrt morben/gbelijtbic baiibc3Faſanten tce

gen bemnetbanocn uitjthofcuut tegen ben badb/

gbevlochten van topcrotact met een eyghen eitbe

- ' - #D iiij bcqltas



56 Dat Boeck. .

bcquante betite/cnbcbinuten principalick omtrent ', *

bc bocchcn ſullen moeſcn mcci ſtockcn om op te ſite

ten / en octaghen pan geneuct/laumer boom.cn/

en de bananegt boomen/in bc voeltkegbeſct ſula

len metbcn tegben ben ooonſcybcn muct/depne

conſkens/om dicte locken eñtchctrechë tot epcrg

te leggen eñiſt bat ſp beluſt crijgben tot brocben,

bpſult laten in bc bacebc cen5 mang lengne -

enbe ootk tuſſchen be vaſtliggenbc ſtocken baetſ

op ſitten ſullen/eñ onber beſc ſtockcnſult gbp pc

betſch ſtroo leggen/t'opclcke# bicopilgſultinto=

#hernieuwen 4 be blugge ſchooncmakenbc op

c3ijbe battben bach na beiengbc banbe keuie/tuſ

ſcbentmeelangcbcrocrg, Enoccenberbenbecilce

# ſult gbp maken beplaetſconi bact eten te ſtel

en/enbe backen om oot te blinckcuſoe mclcke gbp

bitumile met verſchenenbeſtboont maken ſult.

Deſe mogelg bliegen alle ban b'cenlant in ban

bet/mant ſy ſoecken een mermclocht macrom dat

ſpalſt tout woont metgroote boopë ciï benoë ouer

#ee vliegen/bettreckembe alſo bäb'cendantino'an

bet. moacrom batſeſcer quact om tain te maken

3ijn/ombie te hebben gbelijtong tanimc geoogcl*

te/ſo battop bie niet en boubéban tot een leckerz

nije/be melchenacet natſt op ons bantketten tû
maeltijben ſcerebcgbcert metben,

Chanaſie beſc Dry ſoorten van vogelg/en3ijnbet

geen bie beter te temmcn3ijn ban be toltcloupuc) .

nocboot ſo baeſt met gemaett/ na batſe iont geuan

# 3ijn/mät boog ben ooijn ſobcrgcten ſy baet lix

herteyt en de ontbcpt; mant betig cenen vogel bie

ſectgram igenbeſecttrcutt algſy baet gevangen

ſiet, ſênbe oock ſcet ſclpen legtſe epcrg beſloten

#voortſe wet inben minter/ſo bata

e geheel contrarieber lijſter ig;baet ſpijſe i5 /bita

ſen/gberſteenbc meeſtal andergraen cijbegbeert

ſchoon datt water tunt birwilg ververſtbt7#

-
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botk bebnincbacken ſcet ootjbe/ ont baet altemet5

te maſicben. Gijact geen bingen eten ſplieuerban

bits en beboetmeynt/enne ooth terwoc/man meldt

graen een half neukengbenoecb is boos bonbett

enbetoointith# ſRijen math oot niet berge=

ten te ſtellen olifant by be brinbacken tot bact

mebccijne enbe geſontbept/enbe noch oot in cenia

# bocck ban be bluggbc. 3|ſt batſe bc bleughel :

act bangben en be niet en gaet ban baten confºſoo

mloctmcn bie mtnemen/ ende bact ſieninbcnbeck

oftſy be ſprou beeft en be bact bieafnemen/ cñooc

acn beboetë oft ſy belêmert zijn met bact miſt/ oft

ond be bleugelg oft ſp gemonmte hebbê/ cñoot op

4
r . . .

allcanbct plaetſen/op batmë biegencſe op beſclue

maniete alg battbc binnen gbeſeyt ig.

ſºgen macboot op beſe ſclue maniere opboubert

cnbc met maken behoolbuyucn/mact bic3ijn gul=

ſighetenbe quaber onntant te maken /3inne mina

tet ctenſe geerne mijttſoppen en betoogben bact af

ſeet bet/ſo boen oock betontelbupuen / men moet :

oock niet bergbcten byifſant bactbp te leggen.

#Dcſntppen mpo?bë gentackclickettant gentactt *

batt be parttijſſen/ºntact ſp en 3ijn ſoo belicaet niet

man ſmake/nochtattgalg ſpiccketlick gemoet zijn/

ſo en berſchillenſe niet bele banden ſmake baube

ſfaſanten:ſp moeten oot alleleeng geoefent opcta

ben en bc beſclue ſpijſe hebben/ ban batſt alternetg

groen toorne en de garg begeercnt eten. Zoc man

inckeng banbepattrijſen zijn ſect beet/enbe oock

be mijfkeng leggen ſter beci eyerê/be manncheng

bechten oocteghen malcanbeten om be ooijfkeng

tot batſe maltander betupinnê/enbe be bettuin.net

bogclt bie betuponnen ig/cñboct bien achter hem

loopen en de volgen gelijt be mijfheng, alſ beſte cij

liefſte batſpetentig bitg en beboetmepbt.

#De guackclg;ijn ſcet wilt/cnbc bactom en geeft

men bit ſoo groote plaetſt niet noch lichtalſmen

- - - - * #D ºp ſlib 2C
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anbet bogclg boet/topſien oot bat nten bact buyſ

heng bett met rijſkente/oft met ictty ombatſe niet

en ſouben opvliegenbt tube ſterckclick ophijſena

bebaerbebertten ertoe te berſten bliegë/meit geeft

bien cick op beitſcluenbaer batſheng met cten ef

bainckelt,5 pctcn oockſcer geernt groen toogne

en beteruyen graen, t'opclck notig tºgbenebaet ſp

gbentcyniitbaet in boubcn/ſp eten'oot opſommie

geplaetſen bact ſy vliegen buptë beſclannen meel

nieſmortel crupt. moatrontbat#Dibpmaug, ſept dat

haer olceſtblaratijfig/cnbc bupſclingen efbooft

ſupeeremaect/#Dacrom moet men die nullen met

milie oft baer in laten ſieben/oft iſt batmenbem

niet mcl een bemint alſ men bicgcten heeft/onint

hen een becottie van milie oft myrte beſſen. #'ma

te oock ſcet goct batmen bie ben quackclgt eten

gålte.

#pclijſters en zijn geen oogclg van beſcnlanbe/

notben netblagen niet langbe beſt docht macront

battet te vergeefs warcbie bier te willen met maa

ken/beſcn bogel moont intgcberchte/enbewoordt

met gemacct inbertbacbtitbiant/eet inben mintet

Daniuden goomer. #D'oubcrgutaetten groot merc

bact af en de ouerben inbett tijden van belſtoinep=

nen twee ſtupitcrg ſtuck vertochtſo boen noch be

3italfanten/cnbc mantrijtbic batt 492ouenten/ip=

ong tube3uctne/maet ſpen zijn ouct beſc ſijbe

mänègeberchteſg groot niet als ouertgeberchte.

#Dit is bëfpijticbſté cñgräſtë mogelbä aſie de boot

ſepbe eñſterft bacſt nabat bpgbevangen igl iſt dat

uten ben vervoert in een anoct lotbt7oft niet ter

ſtont en ſteltby ouneſbic tamgemoben zijn. Gijen

mompt baet eten op bebloet bie ſchoonegemacttig

nettebanbeſtockébaerſygpſitterveft men geeftſe

tºetenbrooge nijgégeſtootëntet termen blocnicſſo

melchatben ouerſchiettenbeoot altemets on cent

betânbctinge ſo mo?ptnnen bact beſien ban#
filCl!3
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tiſtug cfi batt mitte/oft ban ccttºbeclettbc boilbc 0=

itjfboonten: nochtang fo moeten noch bact citbo

ucn bact bathen bol van bitg zijn / mant bat is

bact printtipale ſpijſe. fºtoch mcn macbſcoock niet

laten ſomber ſchoon enbc claet matet/ nict meer

ban beanbere voorſcpbe oogbels.

Het Duyuecot. Cap.xvij.

H#profijt na aan het hoſten van de buyiteit
*comt en is niet minder bämä beboéberg puin

tipalit/acngacnbct vertoopcn manbe ionge bup=

uenenbe auber/bc melcht afleiarc feet met menich

fulbigben:3labact 3ijn ſommigbe boerinnen bic

4,go: citketepſe vertoopében bocnbcruijfg topec

oftoty boubertpaer, Gijen moeter ootſo nietſon

cboo, blaghen gelijcnten ooözanbct gevogelte

boet.3p3ijn ſccccoſtelic enbebcnackerg ſect ſcha

bclick/cnbc baerom en met bt niet toegbelaten te

maken een opgbet.ccbt bupuetot/ban op plaetſen

##ooitlantgenbeſacplants omtrent ge=
'ICſºljcittà. -

#Lattotta Bati ntaken bact ontgbat te paſſe coint

totgetieftijprofijt van belaet oft becuenaer eenë

tonen tot c#bupucrot op een plactſcbiercbclichen

boogbeſtact. #3ft lact ongbat maken omtrent ong

boeite offlatttbugg botten verclaert/ gelijtk eenen

gbernetſten tegen man een wint meulen/oft ſcet

bcegbelijcke een goede ſtreke mannen mater/ont

bat debuyue foubt dermatuten mogben tºgbenc

bat ſpin ghenomen heeft om hactiongen te gbe=

uen: wbant het is ſcherpatgbelijck beertergenot

gauwen het manneke enne mijfkenb'eyerg btoen

bpgbebeutte/cnbc te wijſt dat neerte uitgeblogen

ig onacg/b'ambet opb'eyetgſitter/alſo boen pot

bebuyuëtot dat beiongcblugge 3ijn. ſbbp cnſult

pot niet verſtaen bat bet bupilecot open ſal meſen

teghen het ooſtenntact ſalbcbben eeng:#
* . * . * * * * - - - - - , - - d!! t!
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battbett# /enbt oock batter ºp een henſter

bie geſloten blijft tegen bet 45upben/ om inbe min

ter ben bupnen mat marmte te gbeucn. Det moet

oock eetten goeben boet hebben en de moel gbcfun=

bcertenbegbebett 3ijn/be bloctſeetbart getreden

enbe mcl beſebt oft gbeplauept/om bet miſt mil=

le/t'opelckebcberft cnbc tot etet be fottbannenten:

battet ootvan binnen ſter mocleſicffen bcſet 3p/efi

alle ſpleten ſter mclenbe bicht geſtopt/ombetrata

ten eiïne mupſen milie t'woelcke geſchiet ter placta

ſenbaergbeen getief enig man plaetſtcr: cñ inſgea

dijtgoot van buptcn/mant bekeruen ban be mog '

tel 3ijn gbelijt een lectcboot be flumijnen moeſcia

hengſtatten enbeanber becſten om bact op te clint

nten. Tºttbc om het ſclue perijkci ſttlt gbpºntaken

ban buprêtontſommt het buyuetot twee ſneben

ban gebouwbcn ſteen ban bry oft niet bobbel ino

luren, moaer afb'eene ſalmoeſen omtrent de inibbel

ban bet buyuetot/enbcb'anbet recht onbetbc ben

ſtct baer lanckg bat be bupuen intomen / macr op

Dat be bupuen oot ſullen mogen ſpelen en be tteca

becken. Cloontg ſal oock be bcnſtet ban buyten

tontſomine beſet meſen met platen man ooit bleck

toel paſt gbenagbclt tegen be muct/cnbcoock ſlup

ten met een neberballenbewenſter van latten gea

maect ſeer na maltanbct genagelt/bc moclcke men -

ſal ſauontg en beſmorgbeing mogben ſltipten enbe

meberlaten met een tattoloft paſcpel ombatter be

mlen efi bubcng niet intomen enſouben. (Enbebo

uen op het ſcherpcmäbet bupuetotſuit ghpſtellen

bcfiguere man een bupue/omtclocken begene die

blicben. #Doet oock bangben omtrent m bupuetot/

veel ſpaceupottenvenne oockleggben mcelhoorne

rijſcnvenbeſiettoe bat bit gbedierte niet en moone

in p buyuctot want het met ontemtenbcnetiaccht

beiongbe buptten. p e

ADm b Dupuccot te bermenithfulbigeneſi“#
CI,

,
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len met bupuen/ſo bebt## acn toointich

pact tonge bupuenbic eerſt begbinnen beſtopmea

bcten te merlieſcit/upant het mate te beſorgben. Dat

# : boubeſouben toebetkeerginbaetliebereerſte woon

ttinge/boe berre bat ſp oock maten. De aſtbgtana

me/brityne oft ſmarte3ijn bebcſte/ be rotmlockige

aertbe moeten cnbe begijnen zijn be quactſte ende

* * tantſtc/beſgelijte zijn occbe bonte/be geſpickelbe

ende tapintang/bicaemben balg blincken enbe too

be oogen embc moeten hebben 3ijn be cbelſteen.be

bzucbtbaerfte. De mittc3ijn quact om op te bren=

geſt/ eiï meer in petikel van ghcnomen te voorbert

banocn kickenbicfeit ſticmogel:begelc cfibe toobe

en met menithfulbigben niet ſecre, ſom die tamte

intaken en bebatſe niet bette opech en bliegben / ſo

geeftſet'eté alg nuntilic/ban bitſen ejiban contijn/

ſpant bit graen loctſe ſcere/ cñoot alternetg terme

onbetcafïef en lactſcniet tot vliegen binnen peer

tbicn bagen na bat gbp biebaet eerſt opgeſct bebt.

#gaet milt gbpſe mat laten ſpelen/ſoo ſult#
tegen auont uitlaten alſt bontket en de regenat

# i5/ombatſe niet vette bliegben enſou

belt, betoottbicujitgb buptiecot niet root banger

steuet beſten toſtnatin/ eñ ſonatijt5 met boat mitz

tootg:manthat boetſcſcet met bitjuen enbchaer

# lieuet hebben dan eenicbanbet3lggbpſultge

bate voor ben batſe beginnen eyerg te hebben/ſog

laetſe op bliegben/ ende gbpſuit ſien bat ſp beel

ambèr biipuen ſtillen mcbcbrengen ift bat gbp bes

auontgenbcmorgbengmat ſupiter graene mompt

tegen ben thuct van beſchuere verte man bet iniſt/

enne bituoite doet ſchoone maken be backen baer

ſp ben in maſſchen en te vermaken, behalten noch

bat m tuinticij'pattfullen binnen becrticb bagen

berincnicbfulnicht;ijntmec oft bypntaelſoo belet

toaat ſp hebben big oft bier mael tongen t'ſiacrg:

nochbaet eil beijoguct anberg gbeen ſoggbe/#
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batmenbet bupuccot repn boutef fcboortemaert

ſomber beienge te net nieëben oft te beriagë noch

oot boube intſchooncmakenbaubt g: tºge

wonntteeſ#inbc ſomer bij inbe

minter. Er is wel unaet dat bedupuë bongelie mee!

meertofteninbenuointer algſp boombc oogſtenbe

ſneen/oft als hettoont noch groencig/niet en win

ben t'eten opt'belt niet te min ten ig maet eenen

tijt van topct maertbert oft bact ontrent/bat gbpſe

TRCt DGZ# te ſpijſen bebt. ſºjaer ban

bebben ſpoot bentongen bienten tºegeertſche beet

bemeltke pc metſte/toitſteenocbelicaetſte zijn man

ben gebcclen iate. Bewaert ooth met betutiſt bat

gby nemen ſuitoot het buyuctotſch enmenget niet

onberbet keepen oftpeerben miſt niet meer ban

gby het ſchapen miſt doet, want het ig te beet/ef

bient om tenniſteit en be pet te maken ºm kemplant

oft bbcembenen.be oot om te betupctmen be bot

titbeptembt toube van de oude boomen. . .
-

-

*

- - -- - - - - - - - - - - --

- - Vanden Oſſenherder Capixviij.

A# iſt bat mp het regiment van de koepen ge

gbeuen hebben het bocucnetſſcn/ embcbat bg

oſſen opgebocot woorbë gelijtbc toepen/nochtang

op beboenen baermen bic opnoebt om tcploegen

ertoe te nertoopen (ſo behoeftnicn ecnen manois

ânberg niet en boc bä bie te beſorgë eñtc ſteumên

ernettt bat beſebeeſte alſo beci oft meer ſonge bea

oeft als een pcett/boe ubel# niet ct,

roſt noch bä eten toch van getupcb. #Een anderen

inten noctet bonnen topcebook eenſ mant bpp batt

De beſte oſſen man 15onbon oft man ſfoneſt/cnboen

ſonele niet als een goet 3franſch oft 15cancerong

peert. 15 nbc oock ſombettooijfcl/mcnackett niet

gbeen oſſenban boo, noot! enne in plaetſen bacta

inen niet melpeetben gbebottbcn/oft gheengetrü
geti en kan dan uut bettcefi":

O€
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boe boel bat bcooepbeſeer goet eube ſorteerlingbe

ig noot be oſſen/gelijtin Çilacnberen cube clocrg/

nochtangalg ſp# ſo en beſigert

#gcen oſſen:gelijtnië in Auergnè lietier met m

ië ackert bäinet oſſen oft kocpen om batſcſo tot

noch ſo bappct niet hoorts en gaë notbcntrechë.

_ar 'mert wanbenepſſenboebct is ſijnenſtal reput

eñſupiter te bouben/enocteſien dat de binnë noch

bebertketig bact niet in en content: mantbc oſſen

ſtetiten van de pluymert. Cictſch ſtroobcſc.beeſten

te geiten cſi in de 5oinet groen gat 5 bogête mozz

pen cñigngeſtbuttë man be wijgaert ranckencſi

anbct/cñ inbegointett'ſauoutgcnbc t'ſmorgbeng

ſchootien ban bitſett enbeſttoo/bat bp ogtt opetc .

alg be oſſentciutteloft te mele gctrocken cabcge

atbcpt bebbë bact nabact proportionclic t'etente

cuen en beſtuitgalg ben ban noobe ſal woeſen:bat.

pſe niet en late te belbe gacn alſt te becten oft te

couben oft te matten mcocrie. #Dat bpſe niet enge

ue te baincken terſtont na batſt gearbept hebben

enne bie oochicupilg ſupuert en de berberſcbe int

#ban beiuncturen bambt moetë eiïoot niet

en late ſplijten oft ſchclfcten/ maer bat bp tot bien

epube alle iate boe repaterê ben bloet van fijnen

ſfalt'unclck oot bicuë ſalom te hteren tºgbebierte

tñt gewoºnte dat ben oſſettſchabelici5.2ligſy una

ten belte wcbct t buyg comé zijn bat bp toel heſie

oftſp geen boonné innc moet getreden en bebbe oft

ſpoot niet te ſtercbcſupeet en zijn/oft t gokreclbert

niet ſect gebacn en beeft acnt woonbooft oftelber

ſing/cñoft tºbclaenhcnbalg niet af en i5/oftfc niet

te ſecte geſtchen en hebben geweeſt niet bepaickel

banben mageman oft banbč botſelê oft tocſpé/ont

bact 1ta benliebêtentakè cen bcquaincºmebccijnc.

#Den og is beter ſo wel om eten als om ackeren

ban ben ſtierbic tagct man bleefcb ig/cnbcmope=

licket om te ſtouwé, moacrombat ben oranje #
àll
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van bonbett taluerg biebp bebben ſal/niet meet

ban tmee bouben ſalont be toepen te beſpringen:

alle bannerſal by inbben als ſpontrent twee iaet

out 3ijn/mant als ſy ouder zijn bp en foubt ſo wel

niet tonnen bpbrengen het moet oot gebaen mer

ben inben ſperfſt en de int afgaen manoëiarctenbe .

op be woonbeſal bp#mijgaert afſcben gbea

mengt met 3Litatgeteſt op bagen bactna geſnota

ten peckgbemcngt met de bootſepbe aſfcben. . .

3jſt dat gbp oſſentoopt om te trecken cñ ploca

en/ſo neemtfcbant quartier paer v boeucig:mät

en zijn ſo baeſt bevreemde locbt niet gewoone

5 be peerben. (Hoorts neemtſe batt bypiate oft

bact omtrent oubt/wât niet eet en moecht gby bie

ſpannen inben ploccheſi boen arbepben. ſÉbpſult

baet trachtenpeſtercte kennen ſienne in be mont,

, mant binnen b'eerſte tien maenbë/ſo mcranberen

ſy be voortanbeneſiſcs macnpenbaer nabie bact

bernaeſt ſtaenveñten epnbemanbc bypiaten zijn

bie alle gelijc berambertſenbe alg ſp3ijn tot baten

ſtercſten/ſobebben ſp bic gelijt/mit efïlanc. ſºjaet

alg#out merbenſſo motocnſccottenbe ongelijck

EIl IVOett, -

#De ploecb oſſen en bebooten noch te maghet

toch te bet te opcſen/cſ. De gene bie gennackclick cij

met moete eten/ blijnen alberbeſt boubenbebaet

ſtertte. Een goet o5 bcboot te meſen van mibbel

bact#bapper als bp met paickel geracet igt

eñterſtont moortegacnbc/naben cyſcbman ſunoer

natucre. &terck maniebcn enbc biercant manlie

tbacnv paſt en beſtijf. De muſclen verbeuëſ groote

oogen/t boothooft bleet met trotſbact/b'oogbert

groot enbeſmerbt: behoornen ſtertk/dact enbe

man mibbelbaer grootte, ºpenmuyl brecht cnbe

plat/bet booft coatefi gebgongenſ beſchouberen cſi

De borſt bleet/bewonabbel en ben buyt groot centen

langéſfeerteſiaent epube biche bäbapt, Epe#
- * -

- TCC
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etcbtenue effen betibben ſect/beienbenen

bleetſte beentn ſtercke en poſ;ennen, ben boonne

manbë moet tot efibtect/bickeban bapt eïſoet in

be battbelinge. De ſmarte oftroobeban bapte zijn

bebeſtt/batena bebonteeñgheſpichelbe;#Demotte

te# beſlechtſte banallen/begtaume cf gele zijn

ſtib
-

belaet battbcucbben.. : : : -

zonſoanigen ogſal unienenom te ploegben tot

bat bpticniaet out is/cſi ban mocht gbp ben noch

met maken cfibertoopen (want by leeft tot meer:

tien eubeſtſtien iaten. 15bp moecbt u ootbehelpë

om te tretkenende te ploegen intet onnautbtbaer

enbegclubbe koepen. ſºjaet iſ. Dat gbicoopt oſſett

bie gëleert en gemoone3tjn tetterkeeſite ploegen

pft 5at gby die toilt maken van in groot mee/fobe

boogt oſſenberbet neerſtichegt baet toe te bot

enue behoopt te kennen. De natuere enbe betons

plerie oanbeagbcnewbiebptemmen wiſt te mes

#######of bp te happetite bittitboft tegem iB/cfºbe

batſt batt uitſlaen oft van ſteken7 oft bp niet licht

en geboeit het ſteken / oftbybiopigt ſtaenbe

bft ontſientûete gaenintimatetºgſlitietoeltke fanten

fy inoeten uit! 3tjtt cet. Datrinenſe ghetdeut te

blagebet incoſttermenbemnicsnoepe: ſtimeet

Batſte ontbit te noemenbeneoë oeurpiatë te bloech

tevenee na bewijtiaten te lateu De bieteenbebet

flatterenfinited ºf betrog beoibok betet#
ban be opeeſet ſºjaer baer enig goten beguaner

miboel/baweenentonghen us bie noch nictgbc

ment enig "inftſpannen niet eeuwen oubetto5bie

ſckerende gºeereteeertig Attietenun man een net

dottenbeſtetinte smaat ºp twicipaelispte woel

paren in groote ſtetteteendestatuere. Enoe is

Een oa aan te ſtoumont) wochtans ſtboon

eabena batig nunct benuante ontrechten/ſon ſtelt

ben in een grata ietsau":":
w-7 - - - - il - batt
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ſoan fijntjergrootten/bemelcke genmee en beger

1poone zijn te ploegben/foo ſal bp binnen bypbak

gbengbefatſoneert zijn. * * * . . . .

#ſegaer upilt gbp bemalieene temmen/ſo maeckt

bemailepſkeng gewoone te beruzagen be banden

eueepſcrgaenneboognen: enne na ightbas

# oo binbt bcm boel baſtaeneenen ſtake/enbe

att bembaermattijtgſtaen maſten.3ſt natbpon

gemiiiichig/ſo boet bemaleſijn gramſchap otter

is bitumiig b banden ticcken om batbp in#
ine motbe cñkennevefiftrijtt bcmtuſſtbebe becnen

enne oueval al miepenbc.:Daernabott bent gebon

benaen het iot tretkë ouct een ſtugiants oft tunee

bat in lange niet geploetbt en beeſt geweeſt: ertoe

ſpant bemaltcmetaineenen voelen en tegen was

gen/latenbe bein nietdat betretreckenſbaer naſd

legt matiaſtg op ben magberttounteptoetsenjijn

ſtertte/enbegewocnuct bemondt tot bentoepſſpla

Beenhe## 5 : : : : : : : : :#st ’, i; 3 - 3 3

3cGiſtbatgbytenten of gecot te bet trefs

#11tott g!)y. -

# #furieug/of

bat bg.fnte notebluſt#
bleken tot eigenen niet met bier noch met ſtek

mantbet een marst beamboanne buitenbe banner

battnetkichimaer metbem beheemtutebinnen en

# te laten vaſten, want hitgelneek gebeurt

andere ban btgbene bietz met 3ijn, #Daer is

eoteen mibbel onn bieteboeben want het is alſo

grooten ghebaeds, noot, tºgbemachwant pl

batten oa te metig als nath##
; ſamenheboortbenoeſenee - #
#8## enigterneh
fttoo ban betraint ºnybootjes

#
:tº ºf 3
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: gheetnebog/maer nietſoo bele als eenen peechef

niet te min ſobele algby begeert als bpachept. De

tonghe#bctbeugben bent in ben éoomct/

# Ertbe itten lact et ſauontgeen buſſel ban biert

gp eten/maet bouen alſo etet hy gbeetntbeſte

ſmupten van bewijgaert enbe olmenvbpetet ondt

gheetste de beſïcnbaerºbe mijn ontgbepatſt is. De

ferunen enbetoggen ſchootten zijn bemſcet goet/

enne dockſomtijts beſenteléonbert tafgemengt

niet te min het macct ben meer opgbeblaſtn bart

ſtert. (Hambe eetktde voort by ſchoºft (ten ºp bat bg

berſact baetafooogbt enbeſat baet af etct. Decod=

len met ſcmelen gbeſoben/maken hem een en goe=

ben buyck en be moeben bent moat/ ſo boet oock het

ſtroo man gberſte met ſcmelen ghemengt.

ſtºp en i5 totfo heel ſterkten niet gbenepcbt als

bet peert, ſenbe om hem te bewaren voor begbe

mepnſte/ſog purgeetben bem:bottberg intcpube

van elck ſapſon mannen late ſimp baghen meevola

#goommige met lupinen en betipyegbeſien

tban citgcuébele#geſtooten/eñtenen nacht ge

toeptt onbct bëblauwe hemel in een pinteoft bip

nperkeng gentepnewaterst3nner metamberboo

gen na becoſtume enocniuerſitegt man belanden

ºom bemappetijt te geuenſ algbyſiet is aan te

groote oermoethept oft verhittinge/ ſo mgijftmen

bem be tonge#s" bettntenbe/

met fout en belaſtin. # # # # # . . . . . . .

31sby machteloogen betraeth/ſo geeftnië bent

###"bitſen genoepct int matet

- Dgitiſht. ,, ! , 3, 5, Ji,. ' . . .

om hem te bewaren wanbaeſt moeoete mere

Denſo mijft hem ben bommenicttermentijnenne

miie ſamengbenengt. ſºjaer fict wel toe dat#
hem niet en wortjft acnbc ſtuple oft neuſgaten/w

fy moaben blint van bedlic. , 15 -

3 tegen hetaswinnaar:cñwalgenſo

- - - - #tº
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topijft men bent benupl met looth/oft gbeſtpoten

cpe/ enbc#bcm dotinſpelgen oftalfospat

Voft met een#tegen De ſcoa

'tickt en rammelingebeg uptsſtwocitkementmert

en het als bp ſtenett.ncbetlicht en bicooiig opſtaet/

enbenergbergghebueren en kan gommige note

btt olie van noten bp/enbeanber getië bemainyn

in tooben mijngbeſopen/enbeanbergbeuenbent

mpte met lauwer beſten in wijngbewegctlenbe

toen hem lichten betroleeſtbrontſomme be boot

tie van be boeten/oft in beſteert ſteken bat ijp
blocbt. J3 :..! 3 Cº. rº

glig bp benloop beeft/be toelcke bent altemets

3 tonntiae tot bebloetloop toe/maeraf bpſcet ntact)

teloos monot/ſog houdt men bcm uier oft bijfba=

geit ſomber byintken/ ente mengbeeft bein roſijn

keetnengbevoepckt introobtn wijn/ oft galnoten

enoccipats beſtelt niet onbetaeb in eenë bithentii

gretten mijn getbepct, ſºjaet moop bet ooterſte re=

illebieſo byaninenſe intmibbelvant voorhooft:

3e rocbet bat gby bent het maken miltoft boubcit

ontte ploegen? aſtbt hem alle acht bagen ben

inſtbitt met zijn piſſerende gbpſulternottreckenfee

te veel wateritievt. Die bemafopuppen ſal/enue

lettet int eten, ºf iſt bat be matetithept bemboet

tenten betatatteſt'meltke gbpkenniſuit aig bent

boogelooptenbebat bp geenë apetijt en beeft/efi

b'oogenlaet# lact bembement maſſtben

niet tbpmutſe ghettobten in ooitten mijn/oft mijft

bent de mentmedonckenbeciepngewycuen ſout/

enbe bact na maſcht die met wijn. #ommighe

ſuyuctben beſt watétithept met laumet bladeren

# niet ſcboºſſen batt granaet appels:

ºn#ſteken bent in be muylgaten wijn enue
2tbc. . . . . . . . , ..." ; ff -

, tegen betatarreenbe geſmolten ongenvſo lact

theat bent onbet betongbe, GT2 ::57 - ,
??ti;ºi i3 5. 'Eeghen
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F

st: ºegben beſtbelle op boegeſe maert men bent

tenmebertint matt &alarmoniath in bonicbgbez

koeptt:enbemenſtrijdt oock b'oogbe rontſomme

met perkſter woel gebroken enne gemengt oubet

olie van olifuent tegen tºpcriikel manbe oliegben/

bie ontbes honigh5 mille altijtgſouben bact on=

trent Woeſen. 3 | 2%. # # :

5.31ſtbatbynebotſtb heeft timeltke een vleeſacha

ſtichept ie bie hem tomt onbetbc tonght/bte moet

nten afſnijbtn/baer na be plaetſe popijtien 1net ſout

entbelooth onder een gbeſtampt/enbebatr na be

mont metwijn waſſtben eubeſoctelick met tatta

# bewoogmkcne metbnenten bie bcm ona

bctonghe totnetſ. . . . . . 1: "

tegen de cortſe biebp trijcbt ban teſecreteat

bepben alſ beet menetigt met ſmarichept máboof

beºgbeſmſt van oogen enbe ongetijbige bittebit

ºnen geboeit intaentaſtébanbet bupt/ſalmen ope

inen beaper bant boogbooft oft wanbet ooten: ef

1mcn geeft bein t'eten#hic vertoelt/gelijtlats

touwen cnot aubert en de menſtouet fijn lijf niet

witten mijn ſtunt men gbeeft bent te blincken
'COttt 00âtct; º ... . ' -- . . . - .

::32 Etgen benboeſt boetmett beinbrincké betottie

Aban bgſope/embecten mortclg man patepe geſtoo

ten ºnetſitynerterme: auber laten hem bincken

# Dagben achtet ben amberen betoctie ban

pboet. . . . . . . . - ; 4. * -

L31ſt patbp intbmincken latt een eccbele

efibatſe norbig hangende in de kele /ſo bottinen

ben meberliggen metten bupck om boogtreſinnen

#marmenlit: maer ieſpgbee

in bemagbeſogittinen bent inaansen
eettent trechter, : - - - - - - :

315 bp gheheten gbetmeeſt batteen ſlange ſchone

# oft van eenen vermoeden bont/

topijft tien bembe woonbe met ſchorpioêolie/oft

# # # . 15 fij inct
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t met zeepc bie ſûben aſijn gbeleghen heeft men

maſcht bemiootk met betoctie van groote clfſſenw

metoubepckel. gegaertcgbent ſteken van de

botſelen/mijftinenberttimeftteaſe in matergbe

meyrtſenbeinen befpropt bc plactſen bactbcnos

koepbenſal netbccoctiebatt4Latupctbeſſeltoft bae

helaer om ban baet te merbrijuen cñ te betup.eente

ben bepeerts bliegen/ofmenſttijdſcanet beſcbte

cotticadiaetig opgctieken to matttinen beplaetſe

nat met ſpectſel van ben ſeluetºog. "

3Eegen de etennefeeten/ ſo oogtyftmen ben met

genootenſootkeube reutemetſolfcvtſiann met

gebroken galnoten in ſap van tatten ttupt of met

mitteman boten en ſoet ooterſtbonuſen. Entegen

De quabcſectenfoſtrijctitië bit niet geſtoetë malue

meenwitten mijn. #teghen beblottſmeren enut

apoſtcunien /inen moet die boeit rijpen met beefe

beetbdelien montelb oftſquillen eſtafjn/enpebace

manliemen en ſupueren met ſijnpiſſebit woarmig:

efibanbaerin toen wietken bic gbeſteken 3tyn in

terre/enbeten lactſten beſelingen man iijwoaet bit

gbeleghenbcbben ingbepten oft oſſettroet. , "

2Eeghen beſchofthept/moet men bent ſtrijdken

met fijnpiſſe ente met onbegbeſouten botert oft

ſmeren met termentijn oft upitten barſt in mirten

wijngbeſmolten. Tegenbeluyſcnſalmen bcſigen

De bedottic man miloe oſtjfboomen eiïſoutienbebs

blaerkens mechmeme biebp onder betongt beeft.

#ºegben belongenſacht# menben in patepen

ſapinetſocten ooitten wijn/enbenaenſtecctbemin

beoogebaſelaet mortel. ' ' : * * * *

gereft bp b'een# oft bete

myongenſſo moetme beinlaten aennenachterſten

boet op betontratieſ joc.ſegaer stºnſpbeyoenera

#w* • 'n' ** . atleettenne geuwolle

sºennieten aannemen:
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utaer iſt in de mibbelaenbepbe beooien/eftephet

gbeſpil een plaeſter leggben gbemaect bant ofſen

tuartkennebotkentoet/ban eicsetië belegeſmol

ten met olie enbegeſmoltèpeck. 3jſt bat bent met

aen bebeenent boubt/ ſo moetnettºbat ſtoucn tnet

wijnalieene/oft gemengt met olie.31ſtbathp mane

## toute die # acnbc moeten ghclebert

heeft/ſo ſalmen die maſſtben met fijn piſſe bieſtct

isenbemeringbemaeckt: maertſ: boot ouerbloea

bitbeyt van bloet dat geſoncken te achter int bnpas

en banbe iontcturen banden moet cſtop ben boete

moet men dat reſolueren met ſter ſtijf te muts
l!Cn CtlbClitſt é: maer milt baerboot niet met

gaen / embe iſtalrecbe menergberamen/foſalmen

ben boogn banden boet moeten ſplijten acnteyne

be/totten vleeſche toeſ enbeadſo doen totcomcity'

enbcbeminben be ioncturel met een leren botſen

en battert maternietaen tonnen en ſoube/fotlane

ghe tot battet ghentſen is. ,, ,

31ſt dat bp binckt door dat een ſerumc gbefotte

ſcertigſſo moetmen benibe moeten ſtouen met olie

efiſout: iſt boont'geſmil mambtknic/ſontoet ittert

bat ſtouen met matinen aſijn oft niet becottic bart

mtlic chlijſact, Gºjaer boe battettoemt/nten moet

cauteriſeren beplaetſe baert ghchietkig/cfibaer

#herſtbeboter/bit geupafſtbenig in mode

tereſſaújn tiitenlaetſten een ſalue maken wange

ſouten boter/metgepten met 31ſtbattetig van een

ſplinteroft boogeen geſtoot tegben ecttigen ſteen

ofthout/ſooſalmen beplaetſe ſtoutumnet metine

piſſelefibaet#ontſmepagbeſmolten mee

aliteiperk. 15cenſahetniſſer sicſc.beterbemaert,

man bincken man ben de boeten te maſſtben met

toutmater/ſobarſtalsſp ontoppelt zijn/embt ban.
Woogijnen met outſmeet. .

i 31ſtnatneutboornſplijt oftſtheifert/ſo moetnië.

bien eerſtſtollen met aſijn/ſout tfinlic onber een

ze iiij gbta
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#ban outfineer bact opleggben gbee

Inditen in nieupeck. · ; - ;

- De buffelg bft milbe offen zijn beterom be mas

gen5 te ttecken banom te ploegen/mant ſpen zijn

nemmermeerſoorpnothſo paſt.ſeetackeren van

beſtiet en is niet goert om bat bgniet gbeoooeeert

is/noch bentſciuêniet koel en botcht met begeiuh,

De oſſen. ſeetacheren banbe geſneben toepe en tal

oock nietſcergoet:ntact men moet hen ſtier alleer

tie op bentſcitieit boubcn efibet maken onn bekoes

pen/enbe onttenthe maenbenſ Jepe/3juniugefi

#inding bekoepen laten beſpringben, meube eenen

*# hdepen. . ,

#De oſſen biemenfal millen opbouben om met te

maken en beteſbettoopen en ſtallen maer altemcrg

in bemcke trecken alft goet en de ſchoon mocberig

enbebcaerbeſaccbte is: notben ſulien oock niet

bpagben ban cleptte taſten om baer te eretteren:

noch en ſullen niet eten bangberſte bopenbeſtrog

niet betgraen en alternetgionge ſcheuten van bent

mijgaert en beanbere bieſp geerne eten. Eenbenen

o5 bieſmongheng ghttrocken heeft die ſal na ber

toene ruſten. | | | ,,, ! " , ': '. ,

, Vanden Vercken herder. Cap.xix. . . .

V#alle be beeſten niemen op ooebt ſoo#

# mgſcerebegulficbſte/be pupiffe efineſtbabes

licfte beeſte/te meten het perckenſom beſoetichept

banfijn bleefcbalſt met meick opgenocptistentie

noch jong is,ºf om het ſouten betfpet/betºnticit

beborſtelen,dan ſijn gulſichept iggbcnoctb gbe#

bleken aen beſoth piene ſtouint franſops boobe

ſnoeiacht in mcirkens##
gemerg blupuen, aan fijn pupiitbcpt/bat blijft hg

# eten: enbe beſcbabe

bietboet blijctgenoecbbpſijn moeten aenne more

manbe meuten enbetontſomnie be boonten cſi

beplaetſen. entourennºta:
, - groott
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# gelijt opbier boot bouben/erp!tſſe

ic eenen man om bietc regeren en te ſtoumen te

belbe maerts/bie aift tijt is opcet te beſoggenſtjnt

tubaerenbercyndicaliccne te ſtellen behmaetmett

heng bic niet meer en ſuggen/efioot be ſocbs met

me nertſkensbiegereekét zijn in een perc

ofttotalicenexpe beerenſalbp ſtellen bppcbact

hetcfkengbie niet meer en ſupgen/efibtſieckcoot

op een beſonberplaetſe.taan verſch ſtroo tñbick

toils hernieut toondenſe alſo betaig man bet eten:

nien moet ootbeſogen bat bact hackèaitijteſtboo

te zijn:enbe tegen bat quact mocberig/ſal be bette

ken herberbcm bbonſten bä een goct bccleeckclg/

betrot frupt oft van eenicb toutſaet:oſt bpgcbmca

ke ban bien/ban gerſte gemeyct niet ſemelen met

tooien oft rapen oft groote enbebicke rabiſctvoirt

baerbätctêtegenëf tft ootſten. Dat baet ſpijſt niet

tout en gy nochteſceregemeyct/opbatſt een loop

niet en trilghen. "Dat ben ploet oft tpaneptſel van

barëftalalſemaennë mernicut mette man buifſant

oft van amberſant om baet in tc bottbë baer piſſe:

toant beſc bccſten boe opei barſe pupi zijn enbe

gbcerne int ſlijtk menttelen/nochtans woonbenſ?

better in een tot nat opel reynenbeſupuerig.

3 #De betekens bic gbp meſteit opilt ſullen altijts

geſloten ſtaen in een beſonbct tottenbegbeen wt=.

ſien hebben noch dicht ban bont bebcute alſmen

baer in ſal tonnen om bent eten te gbeuen. #op en

beboeuenſo heel moepte nictale n'anber/noch ſoo

beel beſoggheng / ban bact tot ſcboone te maken

enbe teſten batmenſe goet boetſeigbene tot barſt

betgbemothen pijn/mant van ban voortstfoo

ſtbiet ben altijtscoſt ouer;enbeenſullen oodkban

een plaetſe niet bergaen al oftſp maren ſomber

eenicbgbeboeien en de machteloosom baet te mer

roeren7ſoo batadternetg be mupſen neſtelen op

-, baten tugghe / ſoo om: #was berckens

gbcbon=
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#beeft bieanbctbaluert boet bitkegbea

pcttUJattºn, - w -- - - -'. * * -

ſ5bp enbehoeftmaertbien beet en tot bombert

ſocbs eñalſe naabuenant beteſteſo wel mannea

kengale mijfkensfuitgby boeninbben enbeſnij

ben nabat ſpeen iaet oft ten minſten ſegmaenben

out3ijn:boemel battet nooit ſchetſte is als ſp hee

ginnenbeet te werpen. 45bp en ſuitghemeyndick

een ſocb niet laten boeben otter be adytbien braets

nertſkens/ bereſtefuitgby vertoopen als ſy acht

ofttbien bagen out zijn:cheen iaerbaerna ſofuit

gbp die niet meer laten ſupgent en beboenlubben/

en belaetſe ban te belbeloopen. Giool trope beer.cn

ſult gbp bouben becottſe man allen begrofſteenbe

biettantſte/cnbc boliijuichſte 1 ooit oft ſobart batt

bapte en beſcereghtborſtelt op ben ruggbe/maer

voor n ſocbſuitgbp houben belantſte7 met eenen

hangbennenbugch/bmeet van billen enoc mtgbte

ſtrette tibben/ooit ban bappe/ciegn ban boofbe/ eit

toºt van beenen: ºp'anderſuit opbottben ont

tºeten, en laet in ſocb niet beſpringben ſp en 3ije

meer dan eeniaet out/cnbc bat beheer ºp bnp oft

bietiaten out/ mant na be bijfiatent ſo nºtoetmeat

bemiubbëom het te maken. Dentijt van te boets

beſpringen bet3g om iongente hebben oft ontſbet

te maken/ ſal mijn bant'maſſenbe quartiethanber

ſlºgatie tot be molle manc: want nabe volle mane

en iſt niet goet/niet meetban bct enig intbgekena

DE##Lichtmiſſtaftotbalfmeere

teoft contgbattna om bat nionge metcheng ſous

ben in 3uning/3juliug enne ºpoſtmaent beginnen

ſtert te voorbereñin éeptembte moge wanbemoe

ber loopen: want be winter blactnircſkeug#
ſect quaet op te brengen/enbeſo natuetlicnicta

banner:mant beſe beeſten zijn wanne bupueradbs

titbſtebier zijn/tpaeroin batmeft ben te beelplaets

ſen de ſtallen met leemmaatmeulaer:#
- - - - - - - tº *. CE

|
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battet goetgeticfg genoecbig ban ſteent/calcyſant

ertbe plaetſter,49iet Dock mocl tocbat bcn beet niet

engat metacſotbgbicool zijn/want by ſoube bie

bijten enbebcn iongen boot bcntijt becn woonpë.

#peſe beeſten zijn ſecrguiſitb/ente en tonnen gee=

neat bongbet verbaagbcn/enbe ſottbctlingbe be

ſochs / die boot ſuitken noobt altemctg gheten

hebben baet tyghen iongben enne oock anbc

ren/iac oot be fortgckinbcten in bc upiegbe/mcic

ke ſcet groote ſchabe ig : baetont moet men toc=

ſten bat battlieter back ticitumermeer pbel en

C. • -

eigen ſtijtſe hit bºeken van het manen fntbc

ginſel van de Lente oft intballen wanbelaouerenv

cnbcntenſiet oft bct octcken ſiet is t alſt ſcete zijn

ooititiaet hangen en bebat het tragher en ſmacre

ber is bant gbcooooneigtcumeſen/oft alſt gbcentcut

appetijt en liccft, ſºjaet om albet ſckerſt te meſen/

ift batter geen banoc bootſepbe teekenen en blijta

ken/ſotrett bent mt een bant bol botſtelg tegben

ben mag wanben bapyeoppen# tſt. Dat

biereyn enbewoit zijn aenbewortel/ſo iſt gbeſont

en toel te paſſcºntact zijn bic bebloet ofauberſing

geplect ſo iſt ſieck. #ºetig printtipalicſubiett betia

#crien boorſijn guiſicbepbt enbewupletcn (bact

bmiſtbatmë bic befiet op betonge en de achterbe

oomen/alſinen bic termcrettecoopenbrengetienne

op beiact matcten van begroote ſtebcn. Enbeick

# oodt bat baerom onſc ouberg. Die gemeyn

tk niet ent# te eten. -

#is oock ſect gbettepcbt tot pijtte en begbe=

ſood battoer miſtenfenne bepeſte i be meltke boot

De ongbeſontbept beslochtg/ect wat op een mugl

beſmet lichaem/bat buple en de quabe ſpijſe ctct/

ban opeen attber,

2 tegen bewalgbinge banbe ſpijſe/ſolactment

genoten ſtaen#tenenbarbende aat:##



76 Dat 1. Boeckt ::

Donckerplaetſe/ont battet betteetſettſottbebe ouet

biocbige bunneuten/cnbc tocbetſoubettijgen ſij
nen appetijt. w

2tegen bccottſe motoetghelaten op ben ſteert.

ſºjaer tegen de tatarren en betºgeſimilaenben balg

oftalſinenſitſpitie heeft baat lagertjeſ ſomobet ge

laten gnbct betonghe. . . . . . . * * * *

2Cegen bepöne en betºgcſooflbat bent aertſoint

inben frupt ttjt alſtſeet toel gemaſſen ig enbebata

tet ſijnen buyck vol etct van verrot frupt/ſo boets

nnen ben eten ontbe tapperg moel gbetpepet onbct

ſijn ſpoelinge en De matct/ cnbcoot ſect beedeoda

len/ſo wel roobe algauber/enbenen maeckt ben

cenen eetback bantamariſch, ,, . - * *

#Tegen be ſooeeten eñgeſmillen inben balg/ſoo

Woogijftiment met ſout cnbcmet meei ban ſupuetter

WDC OttDCT Cell# * - ,-- -

- 31ſt battet bilſacmgeten beeft/ſo geeft menben

te b?indké cen betottte ban opflbctontontnnergſtet

latvom te boen ouergbenen, , . . . . . . . .

ſxact principalit moet men ben betekene melte

brincken gench inbe bontgbagbert/enbeopatibet

ſcct beetcbagen/enbelaten won oeten enbeboente

len alſofeert alſ wil/want het ſoupe ſteruen man
bogſt. : - ; . . , ,,t

-

- * * * * º: ?: ,,

Vanden Schaepherders Cap.xx. - - sc
-

'' ,, ! , . . . . . . . .

J######bat:# #anne
beeſten te bouben eſite moeben/t'melcke gebacht

wordt met ben ouerſchoot natbebuyſmanſpaert

van fijn fouragien/ſiftingëenbeanberebingëbie

auberg niet en coſten banbe moegte ban te berga

bcten enbe op te ſluyten/ſomachick melſegghen/

batt beſtcembc profijtelicſte ig op een boene te bons

ben ſchapen. - - , ,

ſBetis opei maer batmenſowmountain:
- - -- Gº
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* biete beboaten ſpantoube/ban ſmeeringbert/ban

t’bloet enDe batt attbete intonucttienten/btopelthe

3 terſtontbanb'een beeſte opb'anbettomen) eſi ooc

- be mtoepte hebben ban te bematenfnt belt/cfiaen=

2 be cribbe: maer matiſſer oock wanbe ſeer mtnt

menoe ende profijtelicke blaperie bie ghebaert

monot ouer al europen: „Daer en bouen ben goe=

belt haeſeenbc betletker bleeſch ban ſchapen enbe

bamielenaar en faipan niemant woonbergcuë noch

sºngcentſchijnen/iſtbattopben nabet bes bupſge=

ſingleet en batiypbouen alle ſaken neerſticb enbe

ſomtbfulbich ºp voorſijnſtbapen meer bannoo, an

berbecſte oft neerenbebatby ſongcbmage/batſijnt

ſchaepſtal mei geſtopt en# bett3p inbewointet/

enDe ceneſthaeuberber behbe van goeocnaerbe/

neerſticb inttcllen/cnbegbeſchitttot veel eetlicht

binge,want men winter heleſuichebebenſbaccbs

principalick omtrent be ſtebcn die boom baet lebita

bept benbegbenen meer om quatt te boen/ban ont

baet meeſters profijt te boen: ſo battop boogbaer,

lieoet onmauſeritchept/bageliceſten geſtbien veel

bienetien/roouetten /afſtttingen enbcamber on

tallick quaet, ſºet tötratie b'eerſte ſchaepbetberg

bäsegypte en van anoccianoë warë3 uuentcure

banbet Aſtrologie/ manbeſºgenetijnc/maube ſign=

ſtjtgue/eube mail meer andere mytje tonſten: iaick

en meet niet oft itker heboote bpte boegben ben

crijcbanbel/entbc beregimenten dan beſtoninck=

rijcken/noot batſe ſter langben tijttevelbelagen

eubelccfben veel iare in bactbuttë, obſeruerende

met moetebenloop begbemete/ be biſpoſitie van

be tijben mannen iatëſefinoterenocboot lange tra

etcitie en be experientie ben voorſpoet tnbe tegen

ſpoebt begtijt5/ſoo bat oanbe onbt ſtijaepbera

bere gbetonnen hun begbeleerde mannengbeltjck

bat gbenoecb blijtkt by ocſDicroglipbitcn. 3lbug

batt nuctten totſtenvººrtaan",
s Dgtijtul=
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ſopcbfulbich enbewoonſichtich te meſen/ent te kie

ſen eenent goeben ſchaepberbet. * .

taſchaepſtallen ſullen gbeplauept meſen met

taſſteſteenen/geltjck n perckens tot afgacnbeter

plaetſen maerts/enbena ben miſcbpoel/ om het

afloopent banbe piſſe) entbe alg moppen# 13/

bemaecktint éupben, moant beſtbeeſtenval zijn

ſpuvelghebect/3ijn nochtansſeerbupuerich/baeta

om men baerliepen maken moet eenen#
ſtad/ſterleechenbe rebelick bleet; De tribben ſtilz

ſtaen ontrent onbetbaltten moetboogbebatte

ber aerben / enbc tegben befccribbenſuilen gbe=

bonnen ſtaen boogbe enbe rechte pcertſen tra

bclick baſt bp malcanbeten/ om te beletten dat

beſchapen niet en loopen ouer de tribben. -

- , , 7

'De ſchaepbetbetſal 3ijn tribben en behoorbert

tepn bouben w be welcke bp oock vaſt ſal ſtellen

batſe niet omune en mailen 7eubc bat be rammen

niet en tonnen bp bemoeberg/ noch bc Lammers

niet otter en loopcn bp be ſiecke beeſten. bpſal

oock ſongbe bpagben be lammerg terſtont als

ſpgbeſogben hebben in baerlieber perck te ſetten/

enbe hen ſcmelen te laten/ om beſicb te bouben

be mijle bat bemoebergte octoe zijn. *

, 3'n be minter ſal bp be cribben ſtofferen met

bebcſte ſchootten die in ſchuere 3ijn/ ende bicka

miſg bp een ſchraepen tºghcne bat ſp laten lig=

gben/t'moeicke notb ſcet woel tcpaſſe macb toment

onbepeerben cnbe topen te ſtropen. .'

3int middel van be ſomer ſal by bem leggbert

ſntinibbel van de blacckmeloenenbebaer zijn af

## maken met bootben gbelijck in ſij

men ſtal /mtgbenomen batſe niet en ſtillen gbe=

hecht meſen 7 enbe op be mict boccken van fijn

parckſal bp ſijn bonben op de wacht ſtellen/"#
P
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byſat bent boubë int mibbel ban tºpattinſijn buts

teoft bouten bupſtten/t'moeicke bp betobaertsenbe

berimatrtstollen ſal/alg bp berttect ban be plaete

ſe oft bati Den 'bclbe.

, &tjnen ſchaepſtal en ſal bp macr eens tſiaers

ſchoone maken tºt mclrkt ſaſ mcſen topte na ben

#Ooſt/oft ommtre in 3juliusalebetubben te hele

be ligghen.ſajaer nemmermettinnen berfſt noch

tegben ben ubintet / opattthct miſch betooermutſt.

37etſtont ſoo ſal ban oock De laet bit miſt bocht

noeren op ſnn magherſte lambt/cnbe latent baer

broogben alle bereſte van de ſoorner tot in Dc

tobbel en de batt ſal bijt laten ſpacyben op t'oelt

enoe mengbcn onbct be margbcl. ſebact by ſai

meten natbp maet teniet ofte wijfiaren censten

plaetſe baet menemiſten en ſal. . - -

#oeilaet ſal fijn ſchapen doen ſcheren in ben

agepe/iftbathp woont in een warm lanbt ſugbt

maertsgbelegben/maet woont by in een coubt

lannt dat niet ſpo matin en is ſooſai bijt doen on

trent half 3ludius/maer nemmermeer in ben ſoa

met noch inben winter/by en faiber niet langber

met onlebich laten zijn ban van ſinongbcng ten

achten totter noemen: Als ſp gbeſcboycn 3ijn/ſoa

ſal bpſe ouerſtrijcken ſoetelick met olic eube mijn

onbet een gbemengt om te confortceten: maetig

ergheng tºmel af/ſoo ſalmcn bact by boen mag

gbeſmolten met onghcſotttenſmcer Woant bat gea

meeſtſe eñpreſcrueertſe manbeſchoftbcitat'ſtbaen

tegencpcbt tot beſchoftheytſ tot de botſtenbc tot

b'bloct/meltkig ten totnemenbepijntbcg boofte/

eilbe ooth be peſte, #Deſe byplaetſte ſiecten zijn ona

#en beſmettelick/ſoobat een ſtbarp bea

met 3ijnbe met eenigbc ban Deſe ſterkten/b'atta

ber boet ſteruen. #nbeban moetmenſc veranbe

tºcht hâdocht ettbe ſtallinge/ cnbcbacten tuſſchéſal

men gbcneſen het ſieck ſchaept ertoe bertoclett

sºf iſ Ct
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inet berſch ſtroo/tmelboogbegbeſttoptefibenſtad

beroocken en be perfumeren beeibagben/nettbi

#maielepme/balſemet beyoena toont

trupt baſiſicon/enbeanbettocitiekcnbe crupben.

-# De ſchapen moetmen

een ſalue maken van folferende cyperus mortel,

banelte enen vele bewoeltkeutenintolpoperenſal

met ſpiegbel barſttamfet enne mag/om een ſalue

baet af te maken: enbena. Dat gbp bact mede op

auonnen oſtboyft ſchaep geſtreſse hebt ſo ſult gbijt

maſſtben met looge/3eeuoatec/oft pekelvenne boot

belaetſte repſe met gbemeyn water. De ſeine re

# ig boch goet soog een ſchaep. Dat lupſen

CCtſ, E- , . . . . . . . . 2 %

zegen ben boeit iſ dat dienſterth is/ſo moet

menſe ſmogbens laten brincken met ben boeine

Dlie banſoete.annattbelg met matWoitten ootjti/t'ſa

men lau gemaect/enbeoock genetr berſch

boen eten boefblaoeten/want gemeynlitinbeſien

tecomt beulieoen beſt ſtette: iſt op een ander

tijt/ſoo ſalmen ben mogben mat gbeblo=

ken #arna titet (Ontijnriant van van:
tuigbe. re 3, si , . . . . . . !

#Cegen bebempithept/ſalmen bent openſnijbêbe

nuplgateit/geltjcnnen ben pectben boet/oft boos

tenb'een mooi enbebanbet naafſnijben. e .

#De ſnotct dan de ſchapen, geitjt banbe peetbë/

boubt ſo vaſt in de longbet/batſt toch met laten

noch boog branchen niet berbyetten en can toog3 .

ben. De aibet beſte remedie ig/ batmen t'ſchaep

(in bien bat bent de ſlechte bp blijft tumce bägbc)

betſmachte: mant d'amber rammelt en de open/

ſnachen nat gbene batſe laten liggben opbe tante

ten oanbe cribbe/enbc crijgben terſtont bact wa

be ſclue ſlechte.# muylſtootcrg ſega

# bat men benliepen ſoube battgben aeuben

als een icuende mijngacrot paboe gbebonden

7 - Uit
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in een ſatſken van nieulijmact ciï bact latenbau

genneghen bagbcn lanck. Andere willen fcggen

Batmentſoubt mocber int gargſteller/iſt een peert,

Enoeiſt een ſchaep in te beſonnet goepbermaet ten

belpt al niet want ſp ſteruë alle#tboog brootba

# enoe metten ſchaepſtjoeſt/mots

# er enig tot beſeftetteanberg geen

'cinebieban ergenzin een onple gote te mompen,

27'bloet/ batig een ſmijmelingbe# bendieben

roemt omtrentbebontfbagê/fobat ſy ſomber ooga

akenmaepen ſtruyckelen en de ſpringhen/enbg iſt

# gby# moonbooft oft moeten acntaſt/

fo ſuit gbp bevinden batſe mtter maten ſccebtana

ben. Daer tegen mottinen bcnliepen beanet ſlacht

bie op ben nueſtig/# ecnen

gbcſlepen hoogticſſon boogbçaiſt mogbclijtkig,

#pe beeſte gast terſtont van haerſclucn7 cm betere

ſtont bactmafo toemtſe tuthacrſchten oft tot goet

oft tot quaetſ niet te min meer tot nuact dan tot

oct.&onuinighcfcbacpherbttg hebben gbeproeft

et laten ## gcrgſefa

ingende bebben alternetg meltactmentgbcwa

en/gbeltjck dock begbencbietegen ben botſtens

te beetguthept tºen ingbegoten hebben tenen lee

bel gbebannen uiting intfinettibact.

#eghen be peſte en iſ er niet meer remedie voor

bt# menſchen : cnoc ick laa

# efebecſte gbclijt het betekent

Don ben# ſtanckmanſijn buylichept meer

naer toegbencycbt te ban ecnige andere:ntact om

een preſetuatie ſo heeft men bebaebt bat Intn bit

mbilä foubt perfumeren baet lieber cribbe met de

voorſcybetoeltieckenbeceupoen/gbeltjck polepel

milbebalſemvrupte met geneuerbeſten:eube oock

bicmila gauct baerliener eten mengbch mellitote

ennt miloepolepe; noch is oockbact tegbengoet

uitgangſtwilgenaaaaaaaagbett ijbeſt.
t 3Eig

-



33 Dat 1. Boeck. -

artig oock ſeer goet natmen de lammerkens

# bat ſy beſtottſchebben oft cenight auber
t

bemocber/cnbc ig batſybe totſchcbben te blint

ken gbcuen mcick baii bactlieber inochct metſo

ſpeelteghenudaterg gbeinengt. . . . . . . .

biºmig ſtijgbeni ontk een ſchurftheyt onber

bchinne/algſy gbefen hebben truynen bact#
op ligt. De reincoie bact tegbenig te nemen pſop

enne fout van citg cucn relt/mel te ſaintu gbca

Houten en de battiliene ſalmen ſtrijcken tgbehka

bäuben monbe/be tongbe citbé ben mupl/

etineban beſmceren met aſijn waſſtbenenne bact

na ſtrijcken met terre en beſmeer. *

3ſch en mil ootkitict achterlaten ter bat íck een

epilde make man bit tapittel mailbeſchatpberberſu

te leeren boe bat ghp inoccht kennen de beucht

baner EDyc.cnbc binnen aan. De ºpyeoft ſchaep

mott boog goet ghcp?cſcit/bat# gbeen bgie

# tſunolle heeft ſtaat dit ſacchi

# ictgbeplect/inet niuerſtbc tolciiten/mact

## lijf bo## principalick

#nniſ: ErifEiet hºeft ººit:#

bat groote oogbenijttit/langhebaeh

# *, # âin opdfijt gt

# # inli

#
0

ban bliptkc/cnbc# # -

ſtcett lanckenbebttttttiauwtºſlehitet man moet

#ght/ groot batt trillenſ enige en met best# t molle ſter moet# ogen

ne botenheng/man etnefolcure

-- yanden Gheytenherder. Cip.cap of

V# - # #he ſon

"E:

eetc. 3ijn ſpſicchz-ſoo moetmen bicºncnnen mana
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kertjtk/biegbeenbeeſten ſobeleen hebben als geg

ten/maetafbat ſp.ttijgben Intelckenbetgbette bata

ter af gbentacct woogbt / ſonbet noch het gbentack

ente profijt van het oclenbe man bet bapy ban

bct upclcke fit Curchtien bc tamelotten gbemaect

merben: enocootk fonner het percoopen manne

iongbe gbepten in baetlieber ſaiſon /bet melcke

alſoogoebeit ſpijſcigalg nten foubt mogben jina

bcn: Yoant betig dan bent tijt dat de mogelg patent

en de begroote beeſten beet zijn oft to ta taluent

bie niet tegbelijckcn en zijn bp het lammeken matt

beſcu ſcluentijt: bat macbmen ſten acnde ſCabaa.

rettierg uie ſubtijlick meten te moegbennen ſteert

man een gbeptken in een quartier van een lant bet

mclthcannerſing tap van vleeſch is/ſonbct cenia,

gbclethetbept dan van het melck. - ,, !

De gepte nooit bptang ſonnet toſt ghehoubenf:

mant ſpetet beciſterchet ſpijſeban het ſchaep/ena

bc clunt op boogbet plaetſen en bebaetbc ásonne

cracbt beeft:ſy doet ootk meetberactbeptcnocera

ercitie ban een ſchaep/enbe ig opoinct en de ſtert at

keevan naturen. ZDaerö hebben o'ouberg bicſecre

gbeacht/gbelijcknuen oock noch doet in bercbachs

zich laat ſºjaet my ſo luttel als op het hebben/

ſtelfenſt inbeſcbaepſtallen/enbe latenfene ſchaepa

herberggabe ſlacn/ſtellende benbockghtlijtk ben
tant alleenc. -

3 enne ombatomy mijtenbe oerregbelegbcn zijn

van betaſtben bact bele van beſtbeeſten zijn citbe

bie benuacun 3tjn om bic op te bottbcn/ſo ſtillen oog

te toptet bact afſcijgtjuê/ \mant beſc becſtê allcicë5

#woogben gelijck de ſchapen: beſcfcitie

tonet ſoorten ban beeſten ſtacn Dock onbct cctt

bath enbe aen een cribbc/enbe upo?ben ooch allca

teen 6 gbemocorende ſcet gbelijtk ghettactert einde

sſamen te melbegbeſtoum ct/ . .

#Ocn neerſtigben gbcyten betbetſal alle dagbe
, 3f ij DCtt
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ben ſtad ſchoonmaken/enbe en ſal niet lijden bate

ter cenich miſt oft bochtichept blijut / of batter

eenicb ſlijtk liggbe/mant bet fijn al ſaken biebe

#moet grof topſcl/tteers

icb / vecoratbelijck / cloeck eube ſtout zijn/ cnbe

bat bygae ouer rootſen/boot boſſchen en de mila

berniſſen : niet bat bp ſijn tubbe ſal volgbert

gbelijck bc betbet5 ban anbet bee boen/ intact

ſclue altijts mogen gaenenbeb'eerſtcumeſen.iepen

behoortcr maet mijftich te bewpatent te hebben/

mant beſe beeſten ſot cnbc ongbcbonbcn 3ijn/

ſeer lichtclick ben het macrtg cnbc betubacttg

werſtropenbt / al contratie ben ſchapen bit bpcen

blijuen / ende baerlieber berbergbeen inoepte aen

en bocn int bcumaren: by ſal gabe ſlacn bat bpſe

trict en late woepben in toube plaetſen/mant De cott

bc is bact lieben upter matcn binberlick.

geen goede gheptc behoort ſterck / groot ens

be licht man lichame te meſen /bitke ban bapt met

groote mannen. De both moont gbcpreſen die

Guet mijf iaten niet oubt en ie(ubant bp lichtelick

om ſijn erteſſitte bittc outbt mogbt) bie groot ban

licbaennig /gt of ban bccncn/ben balg biche enbe

tott/be oomcn bangbenbc cnbc baet tot groot:

##af. dcpn/bct bapt ſupert/bitke/ſtboon citbs

t1CR, - - - - - - : : :

gïcngaenbebe ſïetten banbe# /nijnmeta

meer en ig ſp ſomber cottſe. 3 a iſt bat baercen5 be

to?tſcºncrlact/ſo ſterftſe, Bebaluen Dock befictten

patibc ſchapen/bê meltkë begbcpte oot ſubietrigt

ſo toont ſp noch gequcit mätmoceanbetſtcttêſte moe,

ten/wmaterſuchtende gbcſimil/nabatſebaer bracht

qutjte gbeunozoen is. De materſticht coemt baer

van te meclwaterg te brincken/ en be ban moet*

mcn inriſic boett onber beſchouber/ cm.be bact

lantg mttretken alle be ouerploebigbe mochtics

bept/enbe bact na be uponbegbencſen inct"#
- - -- - ſº

k" ,
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3Babatſc iongben beeft gbcbabt/fſt bat bemoes

bet gbeſmollen ig / oft dat het achterſte ben niet

mel gbebabt en beeft/ſo moetmen ben ingietert

een groot glas bol man gocben ſtercken mijn?

maet acngaen.be beanbet ſtetten/men ſal biegbea

neſen met alſuſcken remcoien als vanoc ſchapen

enbe laminerengbeſcptig. - - -

. Van de honden. Cap.xxij. -

D##chaepbernethit ooit een ſtart mannen
gbepten berber bebiét in beſc lantnceringe be

boot oot toe ben laſt van het bonbtſtot/mantbct

bocl ban noobe igbat bp minben bebbe om te bes

bethten cnbc tc beriagbcn be moluen /enbe brace

ken om te oerbolgen het ghene bat bemaltemets

int bclf te boeren toeint /oft. Dat onbctſieng ontz

blict cnbc onttoemt inbetiuieren oft ſtacnbc opa's

teten:oock bogghen/ banbc melckc De boeuenace

ben ben laſt# tot be bemaerniſſe mannen

bupſe/matrafbattcreen oftuocc3tjn/ bieſbaetbg

beſloten cnbcgbcbonbcn liggben bemclcke mens

nachts lactloopcnopocn olijtbof ende beplaetſe

bewaren tegbcn be bicucn/ ende om de wil benica

ten ban bact te bouben/bicſnacbgloopcn bactliea

ber acg enbe prope ſocckcn.

Aloug banſoo is 3ijn merck biet eten te gbes

tien / te ſupueren/ ſchooncte maken man het ſtoff

te taſttjen/te temmen / eube te lceten betgbene

bat ſy nootſakclick boen moeten: ettbe tot biert

epnbeſo gbeeft bcm be bocucntact telckebacſel een

# baterpmeſſclick boot be bonnen gbee

acken voor bt / ſomber het profijt noch bat bent

toemt boon bet iagben / ſo met tbupg alg int belt.

#Dact on ſal bp ben laſt hebben oanbe baiſbane

ben ban beſclue bonbcn/cnbcbie int boatet te mog

en om te ſmemmen in de bontebagbcn tcgben

et raſcn:enbe toel/enbc ſaechte te boen liggben.

alg ſpºgbeactbept hebben: cnbc":#"#
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ten om te gtcetigbct en de bapperber te zijn int

ſoecken ban be milbe bieren/beubelckebp met ben

trupſboge oft met het piſtolet liſticiijck permacht

ten ſal/iſt bat bet upilt gbebiette cocmt bact ona

trent bat bp ig. - -

ſay ſal oock neerſticb enne ſontbfulbich mcſen

om bic te gbeneſen als ſy ſicck3ijn ! iſt batſt tap

#oft met anderſïetten gegucit3ijn/ſoſal

p bier gbeltjcke rentebien gbebrupthen gbelijck

mpgbeſeptbchben boot beſchapen, 7 * *

De wagheman. Cap.xxiij,

D#gbeſebigbeenbclanckmocbigbe magbeman

Die ſijn beeſte opcl liefheeft/ en ſfactſe memmeta

meer: maet byghementſcºmclbatfpbooten na het

ſlaen man.be mentoebe na fijn mooi ben en begbeâ

tocp: noch en boetſe ooch niet meer trecken noch

actbepben ban ſpen bermogben.#ontonghen stoſa

cant by die blijûclitº enbeinben âoomeraitemets

na be noeme/ bp en matertſe niet ban alſt tijtig/

enne na batſe# hebben,3inben ſomet maſtbt

bp ben bickupilg beboeten met cout matet/enbe

ſomtijtg met mijn oft met mijnbocſſent om te met

ſtercken/enbe oock met piſſe alg. ſp te ſcet wer:

inoept 3ijn manaerbepben/enbc bint ſnachts miſt

gmber het bod van be moeten : cnbc iſt batſe bera

bit 3ijn oft geen cn apetijt en hebben/ ſo maſcbt bp,

ben ben mont metaſijnenbeſont/enbeen gheeft=

ſe boy noch fourage/bauer noch lighſtroo / ban

incl ſupuet en de repn/noch en lactſe niet beſlaen,

noch ontnagbelen. Bp naccbt oock ſongbe dat

be ſtringeu/ſabelg/gogteelen/toomcn/oft certigbe.

anbet gbetupcb en de gheteetſchap niet gebroken/

gbeſteurt / noch bebogucn cn3ij: bpbcboont ootk'

te tonnen nacpen met garen/ met baſten enbc met

borſtcl braet/cnbeoock be ſabelg enbe panneelen:

met blochen te hullen en de te vermaken: metten

totſtengbeſtvtſby behoort te weten hetam:
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batt ben ſabchnahcr enbe man ben peerne beſla

#rende bacrom altijtg by bein te hebben ſijn

boegette cnbc ſijtien grooten acſſack bact be

gbcreetſchap enbc betijſtrubert in ſteect / om het

#gbetupcb te vermaken en de bepeerden te

âCII, - * -

º ſay moet oocktocl. neertelinkbeſien maet aen

bat lictbt als cenight van fijn pcerben bincken/

toelcken moet nattet is en be upact dat bc pijneig/

cnbcfontijg binnen onder het gbeboeite wanben

boet miſt. #ºp moetoockmclgacyſlaen/wanneer

bat bt beeſte nicume moeten#cijt/entbe inbeſLeit

te ben horen latcn ootſchieten/alg ſpben mont ber

it beeft:iſt natſt botſt foſalbpſebetkenende heeft

coenfnofghttreghen intactbepben boom regben

ente quaet menet ſo ſal byſe boen etcn fenegrieck

oftanijg onder bacranbet eten/cnbc algſy begint

pubt te mooi beriftc bcranberen/enbeumel te merc= .

ken de licfbe bic be ptereen tot maltanbeten

#baer naſal byſc piaetſe geuen in ben ſtal:

meſcalle mogen innen ſonnet behoort getcynicht

enoe lebich gbeinacct teyncſen van het miſt/ſon

batter niet en blijue/ en de tſaueng mocber verſch

ſtroo.#pe peerben moeten inbcnſtal ſlapen tegben

tºperijckci van beſtetten''titbe moeten gbebonnen

ſtaen om batſe maltan betebijten noch ſlacht en ſou

#mel tocfien omſijn licht te ſtellen in

ben ſtal batter gbeen ſchabe noch perikel boog en

come/enbcoock koelopſluyten/hematen/enbe man

tſauentg te mogen gbcreet maken fijn ghcteetſtap

eube ghetupth ſo dat hem ſamberbaccbg ſinopa

# alg bp gaetackeren/ niet en gbcbreke/ als

hybt peernen moet inſpannen, heeft by ſome

migbe muplen oft metien bic ſal by alleene ſetten/

enbe bouben om in een en anderen ploetb enbe

magben te ſpannen. Menbc ig bat cenicb man fijn

peerden ſieck is/in bien battet niet en is van wet
- jf iiij tilſOCts
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moetbept/ban berſtijftbcpt ſoftban afgelopzettens

cnbc gbcquetſte bupt/ſo ſal bijt# banben

ambeten peerben enbc alleencſetten. 've - - - - -.

ſect ig oock D'merch bgnocn wagbeman/ fijn

intrien neerſtcijcktetcgtécnvenbc toe te ſien bate

ſc gbrcn ongbclutch en crijgbcn: bp ſalſcalſt tijtig

inbc mepbc boenenbc gras laten eten enbeen ſai
bic niet laten#ban ontrent half meet,

te/cm bat bemcrien ſouben mogben inben ſcluen

ſaiſoen bat ſy beſprongbeugbeuoteſt hebben lichte

lijckbact bculen opbrengben met het ſchoon enbe

ionck garg na ben ooſttoſt: mant tcn cynbc banbe

twaclfmacnben ſopculenen ſp.#pen bengſt die be

mctie beſpringhenſal/bcbooit ouet bebſie iaren

out te mcſen/cnbc macbbaer toe bicnen tot fijn

twintichiaren. De mcriemacbbcſpronghen mota

ben algſptmce iaet oubtig/ombat ſp tot bact bgie

iaren bact beulen mcl boepen cnbc opbouben ſou

bt:mact na bact tien jaren en bicntſc bact niet

meer toe mant bc pcetbcn bie van een oubcmeric

romen / en zijn niet tomagicu5/mact ſect ſupact. -

#Den hengſt behoort teghennen tijbt batby bcmt=

ricbtſpringben ſal/ſect opci ghc noept te operben/

cnbe alg bentijt nahcnbcig7 feo ſalmen hem met

maken met ghcrſte cnbcertien/ om bat hp btt mca.

tien te beter foubt bact begbeette bolboen: mant

bce bat bpſtcrcket enoc# 3ijn ſal int bea

ſpringhen/bce bpſtcrcket pcijlen ſal maken. De

nterie bact af batmen begbcctt te bcbb.cnbc een

goet bucien /bchoot fracy man iitbacm te meſen

enbegroot maabucnant/bcbbende ten luſticb op=

ſicn/be lancken cnbcbc rugghe bacebt/ mclgbca,

mocbt embt bie in langen niet gbcaerbcyt en heeft:

ſp en behoort maet dan tocciaten tot tumcciaren

beſprongbcn te mocſcn/ombat ſy tcbetet bact peu

lenſoube mogbcn mocbcn.2lig ſy ſal mol 3ijn/ſo ſal

inenſt wel moeten becocn/ ende oock niet#
- * - - atbepa
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arbepben notbloopen) noch laten inbe totſbe/52a

bat bet nuclen ſal woten bupck upcſen/ſo ſalment

laten bpbemetic in een warme en bewijde plaetſer

om dat be toubchen niet en binbetc/ofoockbat bet

bc moeder niet en quctſe in een cngbcplaetſe:enbe

alſt ſterckctſai upcſen / ſo faiinent met fijn inoeber

laten gaen tegatſe om batſe bact niet en ſonne be a

baneuen bat fy baer ottelen niet en ſagbe: mant gbe

meyulickfowoomben be metienſieckman liefde bie

ſy blachen tot ben nuclenen/iſt batſy bie niet en

ſten. Tºen buclen oft peert opogbt gbehouben boog

goet diſt deyn booft heeft/ſuperte oogben/ mijbe

neuſc##ſmalle oomen/benbalg bleet

enbe ſachte cnbc niet lanck/be natie bicht bats

bap2 / embc bangbenbc op be terbter ſpbe / eets

b2cebe borſt ende ſcet mol muſculen / groote cnbe

rechte ſchoubcten/bcicnbcncn bleet en begbeſonc

ken/ bc ribben ronbt/ben tuggraebt bobbel/ben

buyck opgheſconſt/ be cultcn clepncenbegbeltjck/

ben ſteert lanck/grof enbc mel gebap?t/bc beenen

gbeltjck/boogbc te rechte/bc knie ront ende depa

ne/ ende niet innemaerts gijcolayt/tonbc billen/

bc bigen grof ende ſterck/ben boonn banbe boctf

bert en behooghcr bol cnbc ront/ cnbc bt crupne

bouen ſcet cleyne / embe bat luſticb/bappet enbe

bannelich ig:mantbic man ſulcket natutc zijn/bic

# dichtclick gbeboogſacm/ cnbc mogbcn btnata

epbt betbaagben. - -

#De mpagbeman behoort oocktc toeten boecubt

Dat ſijn peerben 3ijn / oin bat bpſc na bact ſterrkte

ſoube mogben bûen operckcn.#Dcht oubctbom ban

bc pcerten opogt gbeſten acnbc bocten / daumcn/

cnbc principalickäenbetanben/algccn pcett twee

iaerenbe een balfoubt ig/ſo vallen tot onberende
bouen bc tan.ben bic inde miobel ſtacn. Qliſt bier.

er onbt i5/be tanden bie mop bontſtanbcn beeten

allen ban upt/cnbc baetwºninga:*#
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betſeſte faet ſo ballen tot be opperſte booft tattºº

penenbeintſeſte tactgroepé webct b'eerſte geval

len: intſtuenſte iatrſijnaſlete tanden mocbet mol

enbe allegbelijt bol: enbenae bientijt en tammen

niet opel gekcnn.cn boe oubt batſy3ijn.3ïnttbienbe

iaetſ ſo begitinct ſlacp banben boofbe in te ballen/

en beſomtijtg mo?ben ooth be mijnblauwen grijs

entbebt tattben opaſſen. -

betig oock tºuperck van een magbeman/bouen

al/ſeerſongbfulbich te meſen boot be gheſontbept

banſijnpeerben/macromalgby ſiet bat fijnpeera

ben geſont3ijn/matt nochtang mager/ſo ſal by bie

tºeten gbeuen gerooſte terme/oft een bobbel maa

te gbeſtooten# ſalbic baghelite wortjuen

ouetalbaet lijf wel metſchert3ijnbebat baer beter

i5 bicopilg gbebanbelt enbegbeoogcuen te meſen/

ban baet meel eteng te gbeuen.3ft batſt niet piſſen

en tonnen/ſo ſal byſe eenenbranck maken van een

pinte mijng/gbeſtooten looth/enbetbien upitten

baneyere: oft oock ſap ban toobe toolen met mita

ten mijn gbemengt/enbe bicn battebrinckengbe=

nett, Daet en tuſſchen ſoo moetmen hen onttcdkert

be ballet enbegberſte/cnbc niet boeperen ban met

fontage/enbegroen bat bact piët/iſt battet naben

tijbt banbcn iate te crijgbenig. -

#Dengrooten enbetaſcnbcn booftſmere panne

#'mortgbeticſen boot bicooiig te beſigen iof

toumcrck en de ſect occl ſcmelen/eñbaer onbet

geſcberft blabcrg ban lattoume embt gerſten ſtroo.

bat# i3/imten ſalſcootk boen laten

aenne herſenaber/oft int ſlacpmannen boofbe/oft

op alle bepbe beplaetſen/enbeſtellcnſe ban in een

bontket/leegbc enbebuyſterplaetſe. -

3Tegen beſtbelle op boooge ig een ſomberlinge

temenie/een medicine biegbemacct is van ſapman

ADttberbaue geſtooten in centen botttert mortier:oft

nock bant ſap vanbe beſſen van meele/oft#
- * ſla
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blaberg/gbeſtooten in een en mortier/entbebatina

gbegbeucn met tottt matet oft beter met mijn:ena

De beſt mebitincſtdt gbp centen goehentijt onbere

bouben, gbeuenbebietfauontgenbeſmongheng.

ſBetſijpgogen montgbencſen met een menitinege

maert bä mietoor/mirrbe/ſtijfſeleñmittë bonit

ſÉen pcert bat berupatcttig / oft bat te haeſt na

battct ſecrgearbcpt heeft/ſomber occupanbelen en=

be ruſte geupatcrt mont/trijtbt baet boogne bijuct

'melck ſchierig gbeltjt be clieren/mantbe dierenſo

mcl ben beeſten aig ben menſchenaen tomen boot

te grootcn cottbc van mater/alg bc hele berbit ig:

ten eerſten rugetincnbcplaetſe ſtotten met bingen

baet toe dienen.be/on be bunneuren te toeren/en

bc bactna een platſtet baet opleggben ghentaert

hangberſten meel cube byie onten ſpiegbel barſt/

t ſamen ſcetimel ghcfoben in goeden en de ſterckett

roobë mijn/1&nbeals be materieſal mergabertme

ſenenbcgberect om opt te backen/ſo ſalinent olie

inen/om bcnetter upt te bocn loopen/enbeban fte

ken inbe boilichegt miccken en beplupinheng/ bie

gbemcpct 3ijn in mater/olie en be fout. . .

#pcſquinancie/anperſing gbenaemt bepijtrein

behele cnbcgbeſmil wanbetonghc/begbeert eerſt

een ſtouinge banden gbcbeelen mout en betonge/.

met mernwater/ bact na eë ſtrijckingt met galle

vä eenë ſtier.teijaengaéncpenbräcſſo ſalménente

twee pont oude olie een balfpinte ouben mijn/ch

onder alſo fult gbp mengë negë nette mijgen met

negen hollen van jaarcyc:latetal ſamé mcl mept

Ben ente maetterban een becotticaf/ macr in dat

gbp ten laetſtenboëſult/eerbat gbp bie boot boet/.

#ſalpeteralfo melcalan ſal bunchen dat

an noobe is, 3iſt al met boot gbebaert is/fo maet

ter afeenenbranck/maerafghp boot eenen boote:

neſult gieten inbenmont manbet peert twee maci

foactbs/tcmeten tſauontsenneſinougbrug#
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ken een balfoperken. (apotte ſalmen hem teren

gbeuen groenegbeerſte oft bitſen/ oft in bien niet

gberſten mcclimacronberghp mengen ſultſalpea

ter/3ſt bat gbijtbortlaten/bat ſal intgbebcmcite

bannen monocuocſen alſ noobtig. .

19ct bculen trijcbt bitumilg pijnt inbe tanben

enbe inttant bleeſtbalſt tanden begint te trijgbert/

enne banſuit gbp bleken want beſte trijt bat gbp

crijgben# in ſcet ſtctcken aſijn/ enbe bact

mebeſtrijcken bc cakebeen en ban buyten/cnbcala

bermeeſt baer ontrent battct be pijne beeft.

bet bempicbpeert batig te ſegghen/bat ſijnen

aeſſem niet wel totſjnen milie en beeft/enbebat

niet boogte en mil/boeſcere battet met ſporen ge

ſtekcn/gbettothen/enbe met een tocbegbeſmeten

toonbt / maet ſcet bijcbt cube kicht/3ia oock int

eten niet op en boubt ban boeften: macbſect qua=

lijck gbencſen merben: het is met macr als beſteta

te noch oerſcbig/gbelijck gbcromen van t'ſtofoft

van ecnten ſtupucnnen mint, oft van te eten ceni

gbc buylichept onder fijn ſpijſe/batterſoubc mo=

#temebieteghen mcſen te meten/batnten bent

onbe laten acn beſtbouberen/ef met betwerm
bloet# met mijn eiï olic ban oliuê ſtrijkent

op bebogſten op bcn rugge: als men bat othf bagë

achtereen gebacnbccft/ſo ſalmè bembe bijfbagent

baet na boigbembe bocn opbalen boog bc neuſe

gaten doogbe bact olie onbergbemeugt is/cnne

baer na ingbeuen beſen#ban gbe

tOoſt noſtacttſact / deucnbc ſclfct/ tarbantone/

ban clcg cucnbcle/mcl cle.pngbeſtooten /baet af

macct een becottie in mcebt, oftmaetter afeenen

bicken compoſtenbebactafſult gbp bemalie mor

gben doen innemen de grootte van een okernote

metbicken tooben mijn bicſcet goetenbeebelig.

?Denboeſtcotint mt veel oorſaken/nochtans be

abene bie optben toffctccoount/bat ig upt belon=

gbet
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gbet en de andere beelen beg licbaeme baet on

frcnt/ oft ooth ban attbcte inmeubigc cnbcnebers

ſte libtmatcn biebe principaelſte operckcnbcbbetu

bact enig gbeen beter tcmcbic tegben ban be neus

ſc gaten banbebccſtc teſttippen oft te ſplijten. Enis

be iſt. Dat bact tta be ſtccte niet en betett ſo ſainment

bact boo? eenen bo?ne ingbieten cenen goeben

bronck man bcſen ttabolgbenoemt branck. ſpectnt

fenugrietkettbe lijſact van clrg cen mate/gomney

bpagant/fijn microock/mpgrbe/ban eltsecn ontc/

ſupcket / cruett gtupg ban elts cen ontc t al t'ſas

men opcl clepn gbeſtootcn crtoe gbeſlft / legbt bie

te voepcken ccnen ghcbcelen nacht in ocarin moas

ter / embc t'fanbcrbaccb5 ſuit gbp bt bceſte baer af

te brunchtn gbeucn alg boogſcpt is: ende bit ſult

gby alſo blijuen continttcrembe / bocnbc baet toe

een croeg olie van rooſen 1 tot bat bc becſte gbenca

ſcn i5, UHoort ſo crt moctnnen nemmerinectbcbeea

ſte bloct laten / op upat plaetſe battet 3p, maert'ſal

ſter goet ubeſcn batmcn bact geue enbc continues

te gomme bpagant met ſoete olie. ,

#De tortſe ban een pccrt opont gbc.ncſen boog

blaten vanbcaber biemen binbt int intbbcl ban

het beenſpier mingbercn oft bact omtrent onbet be

billen:cnbc inbicn niet / oft bp gbebneke batt biert/

ſoſalmen ſlacn be badgabet: enne iſt bat gbp ſiet

batter baanck ban noobe i5 / ſo ſult gbp uotbotta

tocn een bant bol portclepne/ enbet'ſap mengbert

met gomme bpagant/ fijn voicroock/cnbe een luta

tcl 192ottenſtbc rooſcn/ bat ſult gbp bent ingbettttt

met een luttel Intebe. ' - , " " . -

Eeghen flaumichept cnbe pijne bet betten/ſo

fe goct batmen bct pcett ſcet marm boube / cnbe

bcſen branckingcue, ſteemt ttoee onten ſegparbe/

biet onten gonine bragant een balf once ſaffracn/

een onte gbeſtooten mellilote (ccn pont bingbele

ſruyt en de fijn upittooth ſo beel alg oan"#
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' ſ gengbetalt ſamen en beſtootettepuluer/t'melta

kegby bematen ſuit tegben ben noot/ nemcn.be

boog elckcrepſe tunee# / met een opera

ken matet5/ttoec lepelgbonith/cnbetu0cc trotſen

olie batt tooſen/#Deſcn branch fai bienen boog ſomt

migbebagen/tot battet peert heinbercrgbemocitt

zende noteert dat beſen blanck oock ſcet goet is

ben peerben Die ſupack 3ijn en be pijncitibeienbes

men hebben/enbe te ſtijfbanleben zijn, . :

zoen peerbebat teſecremerbibtig/ſult gbp met

ten boogne ingietcn/inbe upitttct bgie onten olie

met een operken tooné wijn/nlaet inbëfonner niet

meet bätweeontë olie inctſoneel mijn galg meté.

#7cgben bepijtte inben bttyck/fult gby nemen

miloe ritytëſact/oft bofruptëſact/ſtampet meldeg

neefintacttet bent met marniert mijn cenen blanc

af ſect is oothgbeproeft batnten neme bijfoft nea

gben cantharibcg biegbehecl 3ijn/enne winbe bie

in cenen lijnen boefk/ be melcke gbp binbert

ſult op de bgije man t peett/ enbeboe battet igt

bicſult gbp baet wat tijbtg op laten liggen/ mant

bat doet piſſen:maet ſiet wel mooi obat gby bent

geen en boet innemen gepulaert/nothin cliſterien

noch in blancke. *, . . . . . . . .

ZEeghen be perſche ſchuttftbept op beit rugge/

ſo neemt twee alupng enne macttetafcen becocfie

inſtenbe mater/banſuitgby bie alſo beet alſt peert

metopagen macbopt ſeer leggen/ciï al het gbeſupel

ſal op eenënacht oetgaë. #oftanbctſing neemt ge

vogetien fout ennetemperet niet ſterchen aſijn cnbc.

eenen boyct van een ep/eñbaet mebeſult gby ban

ſtrijthé baert ſtevigſſofuitgbipaet bate in beiimoë

; 3. De geelſticht heeft voor een ſomberlingctcnactie

beſen na volgenden branch/32eemt boccupcpbt en=

beiontfreunerche ſäct/man elcg een pontºlact dat

ſamen ſieben met lupijnen en met goeden honicb/

eñalſt al wel booggebaettig/ſoo gijeeftheutbat#
- ſtcijt



Van de Lantvvinninghe. 95

ad:# telcken een operken.

#De battheyt begbupte woont geneſen met Diane

ken en be cliſterien, EDen blanck ſal ſulc6 meſent

gbeurt bagelicg poeper watt wifbetupte met t'ſaet

van bicm gbemepct in goeden tooben wijn: oft

neemt de mortel man ghcelliſcb/uietantjeſact ena

be opoponatum:enbe bit al ſamen mcl cleyncgbea

ſtopten ſalmcn bent ten opic teyſen ingbeuen/met

baie onten goeden tooben wijnciſo veel olien mä

olijnen blicaagë achter een. 3incliſterien ſuit gbp

boêſap ban liſtb/in bgic pont becottien bämaelme

enbeparepe/enbt dan bact by boen ſalpeteren.be

buyucu miſt van elts een onterolie banbapen en

be manttiptcban eicſ, bpic ontens ſp.a bûtbc diſtca

tiegbeſetig gbemeeſt/ſoſal men de beeſtclangbe

enge ſoctelick ouct en toebet lepoen, éommighe

poſtuyfcbers bebben tegbcnbcſe ſierte gbeproefti

van baſt miſt met neghen lepelen honicbg enne

impftbien peper toornen eenen banck te maken，

bcmclcke gijenomen ſal werden niet becottic mats

eiteren ofttoobe toolen. : - - ,

#Legben begbeſteurthept t ſo ſeptmen battee

ghen beter remedie enig ban te nemen ſcuen ona

cenaſſcben ban wijgaert rancken oft man oliuen/

inet b?ie enten olie man ºplie/ ſciienſthaloenien

gbeſtooten/onie oritenbonithg/herſtbe boter enbe

gepten tuct bäcltz een once/megebtec ſapptie on

Gen/met ouben mitten wijn/oft met becoctie van

citeten/ men ſal brie baghett achter een beſe bitta

gben ingbetten ten bpietepfcu, # :

- 3Ceghen be quabeſceren moetmen bloet trecs

ken bättbc leben bact toe bicitébe enbetta be plaet

fc Baert quaetig: door een feer goede en de begua

ine platgatie/ ſal goet 3ijn t2 ncriteit mogtcla bait

toilot contonmerggemêgt met ſaipcterende inge

geiten hoog ben boont met witte mijn beſt mcui

fine big wilg ingegkuêpurgeett be quabe"#
3, - V
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poot een tot toenbigberencoie/ſo neemt leuenos

folfct/terreienbcaſpbaltum/nneng
t cube bacett be

ſe bingben in boter bie perſch gbeſouten ig: enbe

metbeſe ſalticſult gbp be beeſteboen ſtrijckcn buer

al t lijfint heetſte manbet fonnen ban occi ºpcrfos

nen/ cnbc lange..2Den 3pbat gbylieuer bebt te nºta

men een balf operken ſterckê aſijn/bitt ontcn ſpie

gbelbarſt/teber barſt of gomme niet onttcu / mena

gbct t'fannen ſect upcl/enbc maectct een ſalue af

metmenſtbcnpiſſe enbelau mater/bocnbc bact bp

ſoct fitteprenbeoubc olie ban clegbgie oncert matc

teraf een ſaluingbe/ten ºp bat u beter ounckt be

beeſte otter al te maſſtben/ofoock te ſtouén fittt

piſc enbe láu opatet / embc batttttte ſalue bact op

te ſtrijcken:t'ſap man ºpleanberg blabcrë in oliege

ſoben/ig een excellente rennebic tegben bit quact/

boenbe baet bp terrecñ aſtjtief geag/eñontbottbt

toel bat gbp bt bceſtealtijtg oorijft cnbcſttijtt tegë

twaſſen van het bact / alg gbyſe ergbeng mede

ſmeeten oft beſtrijcken ubilt. -

galg een peert hemqualick gbeboelt banquaet

bop oft bauert eten/ſofttit gby ben beſeft brancht

maken:gbpſult nemen bepellekens maart binnen

ſte wanbe magben ban olie kfcckens/lact bie moet

broogben inbert ouen / baet na puiucriſcertſe niet

een balfottte peperg.eube mengt bat met bier lea

pclg bonicb enor een once fijn gbepulticriſeert

voietoock/boet ben bat innemen met cen opethen

laumen ubijttg. - - 't :# # # : : : :

Eeghen het colica neemt manſooten beblabers

met bewoontel'petercelie/benchel/pane
leg een ona.

te ront pepertooee oncent/nialtone een onte / attea

toone een balfonce/mannen beſten bontich cen balf

bpcrhë/ſiebet fcet woel t'ſainëeſiſcbnyrnet eïntact

ter afballekëg alſo groot als baſcinoten bespelcke

gbp.be beeſteſult ingeuëtnet een half opevhengoën

ben mijn gijelijck cenen bgauck, ſenbe op ben*#
-

at
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'bat ſp bet tolica beeft / ſo fult gbp tienten byie oft# gbp nemen byie

- ele en halfwenckelſactZenne bie terſtont

met mijn ingteten embt ban bt bccſte ſectbeckeri/

Hoog een peert hat manck gaet/boog bat be

ſenuen## ſoncent

een pont bocken ruct/cen half pont certloot/een

ſpont# rſt, een balfponttoperoots/tube

maccterat cen lältte. aë *, * . * . * .

. Eeghen begbeſmollen knie/neemt een op

ken ſterchen aſijn / maer in. --------- ---------

luttel ſouts/ecn halfpont gbebaanottopct ſo beel

fijnopcrale ban noobe en benut is. . . . . .

#Cegben de beroe eube oeroubet begbeſmilieit

ſo macct beſe ſalue, neemt twee buren galbautum/

ecn pont# een balf pont armoni

#€21 Oll® 3 nogne is omte incoupopere all

, benboop gbelijck batbctaemt. - - ban#
ſtegben bemounen/ſo macctaſſchen ban olij

boombout? oft poepct van onooge alfſen met

ſaet/enbe toume inpinen/#ban tics

#bele/topee onten rabijg#
hertſhoornc crimpt: beſt bingben ſuitgby berbee=

##betſannerbatchg na beſchgie bagenſ ſult gbp baet

maken een cliſterie pan## cnne

van rupte/boenbenaer by intibantijoen twee oſſe

gallen ente een onte aloc. , ,

#ºegben ben loop begbuptgigſcergoet eenent

blancº#
#tnet ſtijfſel in rooben mijn/oft ooc ig bat ben loop

toemtboot vertoutbcyt/gbeeft baert eten ſoppen

, in ſoeten roepen mijn g5emaert en De roog mas

ter ! enne ſtrijcket oock de lenbenë.cnbc be bugck

# tooben mijnenbe olic ban tooſen enbe een
*. "- - - • - -

Bºstº ºf #::3? # # # # # . . . . . .4 , --- * w - -

:: 23siº. * ſ5 #ZCz
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##teghen ben bloct loop boot botbceſ boet de

'heeſte laten inbeſtouopctſaber aanmaect een be

tottie van tevopennet ſmect/enbe pucpct van bron

gbegranaet appelgſcbclien/boet bit te ſanenboot

om eenentiaſita te makenfenoegbeeft baer bact

#falle norghtng tcp/incken ſauber cenicbſing te

'botn mercken/beſgbelijcg ſo ſult gbpmaken een

'platſtct opbert rugght en de opbcſenbenen / bait

glipſentknoop boing/embcbleet banbeſeltic bee

onbet een engt niet ſtertkenaſjn oft bit

'n roobciiWoint 2: moclchootkmacb bienen en

#n een wightmargbelden enbe twaaien

#enighefeinijnight becſte/gbcitjckſtonpioe
### bden loo=

# tot ſop be: bacv na baeſtelijtk bocnia

'ten int bemtſte titbet'bloet hem heen al omarmt in

-#motinopt : oogt ſpijſe ſult gbp bent

#benen partytenbeter met ſamengbcfoben,

::

#
###'opgbcſtijn bt al goatingbelegt op ben bete:

en de ban terſtonteenen brandt,##
poepcr/van# mortels met ſtercké mijn

titfout: ooth bewoontcic/blabtrgenmutbt wanbe

'bionie tot afſcbègebiant/met mijn ingebronche.

** tegen hen bett man eenen verwoochenbont is

cenſonperlinghe temcoie batmen bebloeine ban

5ë#taliacriſche clanerenghebtantenbe#
met out ſniter door be negênage baet opleggen

not batmënte ſtopte met witte wijn tñte brinthië

'ghcue. #btſgheltjtgoock be mortel van eglentier

gepnlucriſeert en begelept opnewâbe/bit met ou

een wijn ingegtuen, 3 tem olietbeſien oftſap van

'vlierblaberen." | | | -- “g ,

ſagiſt van een binne/onnerſitng"w:
- - - - * * ſtRA C
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inacct crimpingcin bespeette buptk/baceteghen

neemt twee onten oube iontfrou marche biege

Dgoochtig/cñgheeft bent die in met mijn eitbc boa

mith: bactnalepbt bemoucten meber tot dat ben

bupck tamnmelt en de crijgetb'eerſte ſchijtingbe. ?

. , Vanden Eſel. Cap.24. tºt

H#thentie een ſlechte chºcºerſman:
**lickcbeeſtcigt nochtans is by ſeer nauuoont

op alle boeuë/ombat bpatheytenbenootſabelick

tocrepoet meer dan bp groot oft grofig:gbeltjcbt

muelë te braeyeneficoonnetemalë/coopnctc mue

lentcbpagcn/eij ſommige bupſtactinſtabttebpagë

enoemeber te brengben opſtjtten rugghe:tcathca

ten lichte actbe/bie niet ſmact en is om acheren/

ente magbeugtetrctkent dit niet te ſtergbelanen

en zijn bebaluennocbb.ctgbericfmanbct.cfclinnen

#tºmeltke een ſonderlinge vcincoie is benge

nen bietotorongben cñanberbiergbclijche ſierten

bebben.roaerom een goet maber beg bupſgbcſing

behoortbenttegeuen eenengonuctneut bemelte

kenochtans niet meelatbeyts doen en ſalon bent

te egenen en te regeren want bv heeft inttcimote

ten acn/cnbeig gbemachclichenne goet om te one

berbouben enbete moeben: mant bpig metluttel

moetſcistenten en cube met ſuicg als men ſclut

toil:nten gbeefthem t'eten t blaberg ban boognen?

tactbenvenbemeinaertbcnu net niettafenbeſtrooi

biemengbentepulick minbt in allen landen: bp en

crgert niet alig bp qualickgbetracteert ban. De ge=

nebiebenttchcobaren beeft:bp metbzaecht lichte

lichſlagben en de bongerſenogen moant niet lichte

lickſicals. Rochtangſäl becſeſozijnet beſogen bat

b? beſefclinnealatijtig date beſpringen te voeten/

te half3umius, choot niet mooi datſcorptact out

en is tot ottbienianeteñban moet bpbergſclinne

ent bact opncht miſte verlichten want wertkent
Ctgbg tºtamnestmaasstad#w#
5 % ! ij Olla
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bouben'om bat bembe goebelegbe baghen traetb

maken. Ibp ſal bet ionck eſclken laten opmoeten

net ſijn motberg meldt tot battet tºmce iaet out

ie oft oockmet merie meick/ om battet matte bee

tetſoube meſcu:bpenſalbctionteſeiken niet boen

mercken voor bat bgiciaren out is. GJettett conte

ſtengbeſcpt by ſal ſecrſoycbfulbich3un biete gbc

neſen als ſp ſterk zijn bocupclgbeltjtk mpgbeſcpt

hebben/bat brſebecſteluttel beſtetten ſubiet igge

haupthenbe beſclue mcbecinen bie mpgbeſteltijcb

ben boot bepeerbcn.

Vanden Muyldrijuer Cap.25. . - *

E# babet DC3# behoopt ghte

+-ſtoffeert tc moeſcn mait bittghen bic ſijnen

bupſc van noobc3ijntſoo toel boorſijn boetſclaig

boog ſijn gbemack. xpaeront/boemel batmen alſt

noot ware bem welſonne mogben lijnen ſomber

muylen/alg mengbctief heeft man peerben om ter

ſtabtopaert30ft clbetſing mede te rijben bacrºnten

te bocnemacb hebbë nochtansſo zijn bembemup

ien eenicbſing van noobe boot ſungbemack/tip

bat hy ghcen peerben en toil upcken/maet

muylen om ſarchieterijben/of batbp om ſijn oue

berbom oftſiertebeslichaems niet verbpagbenen

kan het batt gaen van ben pect.be/enbe man none

be heeft hem te laten blaghen in eenenroſbare/3a

in ſommigbe landen gbeltjt in Attergne/baerluts

tcipeerben enbe oſſen3ijn/baer mopben bemnp=

den ſect gbeacht/ mant men gbcbgupctſe baeton

tlantte atkerenvenue omte boen alle anbernootſa

kclickebingben totgberiefenbe onberbouben ban
ber boetten. . . . . . . t e . . . ::

2D tegiment enne ben laſt oanbemuplen te gbe

lijck mannepeerbë/ſo melaengaÈbebet bo

voepben en be getupcb/ade be#
baer mogben ouer tomen/baerom fullen mp de

beſchrijuingbeban Dien te contermaken tenbelas

ºft - $Cºttº* * *

.
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ten begbebeele kenniſſe van betºnnebert enteban

teren dan beſet beeſten bien man @lucrgncf

om be tammobitept bant ben danbe alberme

# : nochtans om int rmte bact af te ſpace

en/ſo en behoort bemuplontjuernictaiiccntſord)

fulbich te méſen oin ſijn muplcn meltc oneben/

maet oot om profijt baer af te hebben/fo uichboot

ben dienſt nam ſijnen meeſter als ontbewerinect:

beringbe man ſijngoet: aº'profijt natmen bact af

bebben intach is gbelegben principalick in med

muylen te bebben maerom nat bemuptotijnerhce

boottte ſoecken tube te kicſcneengotteſ ſchoon

manitchen en de optk een mijfiten oin biete gere

nereren:mant zijn ſp heybe nictimel gebiſponeerty

'ſo en ſal niet beugbent'gbencbatteraf tonnett ſal.

ſºmbe hoe moel bat be muplengbegcitcteert kname

ben van eenen eſcienne eenentneriet oft van een

peert en de eſctinue / ſo ſijn nochtans bc beſte. Die

man eenen cſciente uterie ghegenereert voorbert:

mant be gbene bic van een pcert cnbe cſcliniue

boogte coinen/boe melſbatſe hennantcºuderen

ban ben vader/int 3ftanchopgiſſbenaline innie ſo

ghtlijcken ſp nochtans gbeheel enbt aliber mbte

bet.roaeromt beſte is om ſchoonemupirutc crii

bentc bcbben centen eſel om te beſpringbertſ bie

cboon en de ban gotbenaert ig citbc ſectueel boºs

beproeft. ſgen moet certen inenten bfc groot batt

iitbatin iBºotoom van baiſſe tnbehetebrenbtſtert

ban tibben?be botſt mijtenbeentnfouleug/be ûgittt

melbeſct met oleeſch/bc beenen tot en Dick ſnert

mfesgbeſpickelt van bapre: mant n'eſelg zijn gbca

meenlit mupſvacl van bapte woelck bapt niet goet

en ig boot eenen muple. #De nterie behoort tc toc=

ſen onbet bc ticn iatcn/groot cnoe ſchoonc enbe

grof ban lebcn/ om batſe te betet ſoube mogben

ontfangben cnbcbzagen bct ongbeltjtkſact /enbe

van een ander ſpecic ban ſpig Z cnbc gbcat bact

ſ5 tij bzucht

$



IIO2. Dat 1. Boeck. # : "

bzucht niet alleene de ſterchept bannen licbatin

ºnttact ooth be tomagie panben gbeeſt. #De muyl

toontgbebaagben tomaclfmaenbent bemeltke ter
boerclt# gberegecrt tooge

bengbelijtk betongbe bucleng. - - - - - - --

De muplig genepcbt tot beſclueſicctë berptet

bent gelijck boodſcpty is nochtans en ooilick niet

bergbeten te ſchrijnen ſommige beſontbeteſïecten

ban beſcribeeſten/maet afbier na molgben betta

intebien. #penmuylebie herontſcu beeft moeturn

teten gbeurentouopctooien.Ziig by bitumile fijnen

aeſſen verbaçltenne tot man aeſſentig/fo moet

men bembloerlatenvenne ban in gieten eiybalue

feſters mijng met een balfoute olie en de microott

en be maltouenfap omtrent Dip ontent. Beeft bp

moeteniſſe oftſtbittftbeptint bupgben banbe note

ten ſo ſaiinen bact opleggbengberſten meel/cube

b'apoſtcunie opeiten in bien batter eenrich is/men

beneemt bcm bcmagbcrbeptembe quclinabcboot
Tbittoilg in te en eetten bganck gbcmatct want

een balfonte lencnbc ſolferg gbeſtootent een rott

eppende een magine mirre metgoed en mijn. Des

ſcſtlueremebieie geet tegben bepijncinben biipt

# ben bocſt.3ft hat by bermtoept enbe

# ſoſalmenbeminnekcleworpen weten:
* * * * - - - - - - - , es, zº 2' . *, * * * *» - : : : : : : : : : ' . . . . . . . . . . . . . . . af: ,

’st 35 a 3::::: : : : : : : : : : : : : :

en 12 septune van b eerſte boeds naube a
a rºw' we vº. - inninge enbt boene, iſ ºf

#3: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : #2 is

# : : : : : : : : : is in eet
- - - :: 21::: : : :-## : : : : : : : : : : :

is ºf: 2, 3

# 5,43% ,.,



Van de Lantyvinninghe. 1e;

Het tvvede Boeck van- ;- 4 - - - - '', ſt', s . . -

- ; der Hoeuen. 7. f: - ; - hij

- 'ſ -- -- -- ,

- , 2575 aanbebonen. 'ſ - . .

- De ghelegentheytvande Houen,ſoo welvandead

2 warmoeshouen als vande Craytho-t fat

2: - - - fileh. Cap. 137 tºf : Lºiſ,
- - - - - - - - ºf fitti- ---- --

taf vandoperatuig 5ſtcilëtt

EN: Dat het tintinteragten,

. . .# rFTTH---- --

## tſing/battutti

# n polſh: fijt van hc.

ict; bantºghcne hat geligaent het profijt van

ſten en de occ,# ban,# v

ong otbinanticuoten octlaten/ beginnen t ##
ſtbmülië Se boiten en beten aloct# t dat:

nidee bof bcmcicken ig# taibc gbeſthitt

ig gbcmceſt neffeng ben ttingthot van nairanhef

tCit#
acbtbicn moeten bactot 7 pcbbelibc in ûc mini

cenenput oft büpſchanbe fonteync/ift dat ghy bt

plaetſe oft het gbeticf niet en# te maken

t!! DE## plit/

enne goch een groene baghe big oneinight tg/B

koeltke ſal# bagittgün #t
nctiontrent het buyg/beilanoëteit recht ttgh

autº een pittoft foutcyricſ ben#
afſluyten mandenbogaert. #beſt baght #
enoegbeplant meſen man baſtlácrg# brfietſ

# -## tal blaci

ſiteit/# eak#

#
3%, - - - - - - - - - ## boomtit



ko4 Dat 11. Baeck.

boomen/miſpelen en de keelerupt: mantfp moet

pcelbichter en beſtcrcket meſen ban Danbct tegen

het petikel oanbe becſten bie ontloopen/bie ben

mecſtcrmcerſchaben bocn batt profijtg.

#Degbelegbentbeyt pannen mbotſcpben boucw

# gberief man ſpitten en beſpaeyeny

mat afhanghcubt te meſen om het nallen enbeaf

ſincken banbeu tcgben mater/enbe banbe bochtic

bept van bet miſt/melcke altijtenebermaertglop=

prn ſal boot ben reghen lance## ben en de

papkens en befaltlant verbeteren. Eerſtjoen van

tick van beſcn botten binnen het beſlupt enne bc

# vanben hupſe/ſo mette alſt mogbelick is/

ſullen notbwoeſen topteanbct botten met#
ſeſcheppen enbe eenen# tuſſtben

# #te meten op de ſjbc banden maernoeg

bof eenèbeſonberen bofnoot keinpºplag/ſaffraen,

# beannett bingen tot behocf mannen bupé

ſt/bt#ke beboenen bact befonner oefeninget

#nbe op befppe pannen truytbofcenen anberch

hof voor betrontfact/gbelijck erten boonen? gita

ſengrijs/bottamrpe / milie voeltke hingben ſten

wel te paſſe tonen enoc biene tot onetſeſſenbe oas

verbouwingtetandenburgeritaat.

' Hoedanich dat hetlantende de oefeninghe van-3

de houen behoort te weſen. Capij.

P)ze aerne mannen bofbehoort gbemiſt te meſen

"- een iaer te wonen cer batſe omincgbewpoppen

toont om optefaeyen en benabatſe wederom ght:

aeptie en begbemiſt/ſo moetmenbielatenttiſten

De bact miſt laten acnnement al jaet aengaentje

t nature# # la

brighe noch ſatibacht# etbe en bientet it

'maer behoort met int banbelen#
van verwoeſbiebaeftint banbelen tuſſen

bt gingberen ºntketennemaſek,



Vande Lantvvinninghe. 1o 5

* De ghedaente van de Haghen: " " .

* * der houen. Capiij. . . . . . . . .

D# groepenbe baghe bic bcn maerntoegbofafa

ſchepoet baatben cruptbof toil gbeplant enbc.

beſct moeſen battbc bootſepoe planten inbc macnt

ban 5Boucmbervenbeint begintſch van ºpctobcru
boel# ef boogmiſt acnbe mortcl/acnbc nog

tcl afgbeſneben/enbcoockaliciarcgbeſupuert om

fc tºonbelt Cnbe bickc te maken:inactmen Ittn Ct b€

boomé laten# bicſtacn inbc plactſe batt

ſtaken/enbelaſten/baeron ſuit gbpſetten alſo beci

binnen als gbp moecht in bcſcienticatibet haghen/

De woelckeſtbcpben ſullen ben matinocgbof cnne

ben bof banbe crtcu enoc boonen/be opclcke gbp

iattlice bocn ſnoepen ſtuit ourbatſe te bicket ſottº

ben bootben makcnbc bactafmittſaert/cnbe oork

om bottt te bcbben om umc magbcne eubcambca

tegberectſchap baet met te maken. - f: ?

Vandeganghen aen beyden ſijden van- & i
T denwarmoeshof, Capiiij. #ts ºf

G##bencruptbofrontonumeſat beſct ubeſctt

'met baghen ban ioſcmijn / onſerbroumen ſcs

gelkens/mufttooſcn cube meerannercſonbctline

ght crupben ertoe plattten/alſo ſai oock ben macra

noegbof ſtjn gangben hebben beſct met tongbe

mijgaert fuyten oft met ben beſten mijgaert mana

ben landel om te bebben overtups batgby in n

bupg noccbt bcſigen tot bcbocfocg bupſgbcſing.

#fatſoent van beſc gangben enbewijngaerbert

fatºmeſen gemaect gelijccentlooue oft ſomerhutte

mätbc opagbertstoſten te bele van onberbouben，

eft oot ontbatin.cnbaer onbetſonbcºntogen ſonne

naigbe benoeaeng maken of tonpoen ſctten bie

niet veel &onuten en bebocutnt latenbenochtans

otter bepben ſpoen ecnen gbanck ban brie moeten

motjbt om bt ooijgaert te mogen oefenen: men ſal

eetkot beſte ertoe bitſterauthtu offiupten ſtellen

## ſö ºp tcgb.cn



1 o6 - Dat 11. Boeck. ''

teghen het ſuppen/enbe ſo lanck nietſ tijben bata

ter bout niet en ſoupe mogben bicken: mant om

ſchoone muchten te bcbben en is niet ban betnirs

kcbout:bcmijgaert en macboock niet ſcep Dichte

ſtaen op een fenbc moet alle bijfiatengbeſonckett

uocſcity enne alic iare gheſneden enbegbebons

bent bct mclcke gbp nocn ſtrit met beuniſſen man in

milghen cfiteenen/ oft met De genetiet ban m opſta

tanbc. #De latten van umen optigaert en ſult gbp

niet te bart binnen noch ontkn rancken/principaa

licke acnbcboomen van umcbagbt beugelthe upca

ſcnſitilen inbc plaetſe man ſtaken / mant bent bant

fottbc inbc ſtopſfe gacn algſp groot tupyben tube

groepë cnbc ſoubchen binderlit3ijn. En bergeet

dock niet inben minter te ontgranten citbe miſa

tent.nmr mijgaert tandten/cnbctetcedienen uwe

iongcſtbiteten'ont bact affluptcn te1naken om te

bercoopen enbe on altijtg te betinectberen, EDe

bzupucn en ſuitgby niet afſnijbé te rijpe ofte gtoc

mc/nocboockalſt regbent. Uiootte manbereſte het

oefenen man beſcn beriup5 ooiigacrt tig gbeltjch

van hen abcrenwijngaert woacron battet te mer

geefs marclaughcr bactafbier te ſchrijnen. Daer:

om ſahnen gaan tot het tapittel vanbewijngaert

enbe leſen bet gauernement mau bien/gbelijck

bict nac noch fal beſchretten metben, " zeg:

s ' Het ſpitten ende ſpaeyenyanden erna

: ,, ! ! waermoeshof Capiy iſ 7,33: 1 , ,,j

'A ſºngaendt het oefenê mannen opgeringsbof

Abat ſalalner eerſt gehacn merbingºaatſenberg

na batttt eëiacroft eëibalfiaervanteſnotégentiſt

gelegen heeft ciï oorl met gewonbëigtmant bacten

is geen lantſo goet dat niet af en gaat of magertas

monnt metlangebaakt te liggë, maarotabat nett

gebott met lant/melckegbyºgbeſcbict hebt tot time

bouett/ ten eerſten ucrt moet mcſon mábeſtee

netvefibaernaſcet biepe geſpit, tſibetanerupt':
tº &

-- ---- --

---- 77



Vande Lantvvinninghe. 1o7

beoogutel tot ootgberoeptſ macrafeen tioeckbupſe

mijffal mogben gocbcaſtben mahen: baet naſal

btitaniſten met toepen clipeerbe miſt onbct een ge

menght/bat wel octratig/cm lange ſtille geleghen

beeft door betoncebebouwingefaſhppingeſpaert

worben/eenſpabebfcpc en intſpittenſult gbpſect

melmengen het miſt oft de marine onder nooc acra

bc. (Hoog beberbe repſe ſal bpgeroert cñ cffen gbee

maectoperben met beleggerenbemettenrugge man

bc eggbeſultgbpint booz bygaen/afteechcnéuwe

bebnéenne gangé ſodancefibtect alsgbymoecht/

nat begrijpen benepfcb vanumerplaetſen, ſagaer

gbp moet gabe ſlacn bat gbpºntoetbt ouerſtbrij:

ben en be met partnett repcken bmeeres onten name

parcken oftheunen: enneaignmegangen tuſſchen

De bcbben timec moeten b2cet 3ijn/betig ghettocch:

mant mat mectig batig verloren actbc. . . .

De ordinance van debedden van 3 tºt

den warmoeshof. Cap vj. ::::::

G#g ſuit ordinerende hebben int mibbel valt na

upen bofſo batdetapë be meeſte platſetñ upijb

htbcbben/baernabc toolen/neffeng be#
maken ſult noch twee anbet/ moogſt moccbetbalt

tabijſen. ſºa beſchebben ſult gbp tenen ganckma

hen op voeten bleet/tenbeuact na fult gbp andere

beſondere bebben maken door ſpinagit/beetc/incl

bc/takette/petercelie enbcſutckcl. ' . . . .

# #Daer na ſluit ghp woencreenen gant maken aan

blp moeten bleeft en op banner ſnac man bicnſult

ghpmaken een niertant parck oft hebbcnoot pate

pcentebieſlook en bact neffens mochtootcanota

te noot ajuynenſtbaloegnenºcnoe boot het loodst

ontslontkentoepaſſinabëeitarbfeniſopbanber

beban beſt hebben ſuit ghy een en mech, Inaken

man nºg boeten eñbaifbtcett tnbebaer na meel ben

ben om te beplanten ſommel tot onberbout mannen

truijthoff als ban umc baghen/aand vººr
s"... "



To3 : Dat 11. Boeck. '

tointerpotagie. "Daeromſalt goet stjitbatnett tot

bië cpnbe beplant een bebbt metſauiccf een attbee

inet ijſope/een met tbijmugenbeceumct marioley

meteen anbct met lauenber/cfiteti inct toſinatijnt

aueroone/depn cijpgeg/cnbcnoch cen amber met

tuele eft pſopc/ brionie/baſdicü ſpijtke/balſem/po

lepe/cnbc echt metroomſtbeſCamillcoln te makent

be ſitſteben intbeboolboucn. , ,

t.. ſbct ſal cock goet oocſen batment boot be moet

make cen biercant perck/bcneben inbë macrmpca

bof bpben muer mannen beſlotenbogaert met ſout

#hebben voor de medicinale crupbengbelijck

balcriane getoot/pabbeblonntët bijboet/manſon

tcut/bonbetbaet/patiencieſ bingcitrupt/glaeſtrupt

embt meeranberucrgeltjckettupoë/mant beboet

utmerſſebcboont te weten veel renneoien tegen be

ſiecten/cnbcfonner twijfel wop hebben hier gbe

# bcel temcbicn enbemcb.itinent ban be brouz

Clt, ? - , -
-

3: , De ſituacie vande bedden vanden ;

5 waermoes hof. Capvij. ' '

R##bact begonne toemt op ben mfbbadb)

*\-ſuit gbp makën bebben rebelicken boogeſtraat

aetbc bacttoel pcertg miſt ontbct genicngtig/bea

mcicke gbp mattijtgſult laten ruſten eet bat gbp

baerpet op ſaept. Op een man beſcbcbben ſuit gbp

ſaepcn inct maſſcn bäbe ſeJeettſtbe Aigatac platoii

tocnſactenbeumcporceleync, want ſp tonnen alſo

bacft ontbic inbctt ſºjecttgbeſaept zijn al 5 bie' bati

3februatiug/onte verplanten op bactbeboeit als
ſp ccnen# bit ſcºttig

beboemocrbtghtſacpen pinpittelſtºhertſboten en
betleynbonnetbacrt met engelſtbeſlirtheleſiana
bct titanietett batt ſalaet ttttpJett Aubel Dicke €ftbet

nialcanberen/ onnathterna het ſcheppen te ſtellen

tuneint engine als ſpootgbeſchoten tin.

@ict oockvoct toe dat u ſatt uictware,
i: ? : -

- CUze
- 3



Van de Lantvvinninghe. F1 op

N

"berſtonuen/natſperſchimmeltoft berbuft/embe op

be tanten man beſt bebben twee palmen bleet ſuſt

gbpſaepen artiſtbocken.

F ISbp ſuitooth cen bebbe maken boot be cotle

crupbeuvbie inbêwintet bienen inbepotagie/tube

oock voor ben cruptbof/gbelijck cci balſem/baſi

#ameraman reveademanalen: Cltz

GZ âIIIC, s - 2,

3 Betſal oock goet meſen batmen een make om

teſacpen ſaet man citroenen/atanic appels/iimote

tien/granate/lauwerieren/mpttelende babels/en

betta bien batmenſe ſeer qualijck bier tan boen

##bat belocbt bact toe ſo natuctlic noch

bequame niet en i5/ſo moctmen moel gabe ſlacn

batment ſcherp epnoe om boogbeſtelle intplan

ten oftſaepen/enot batmen bie niet plat in barre

Be en ſteke, ſenbeata be citroenë oftbergbelijcket

ſaben ootgbecomen zijn/ſo moet men die verplan=

ten ſnntanden oft taſſckengbiennett berbnagben

snacb betubaert5 enbe berupaertg/om te betuaren

batt tegroote hitte oft toutbe/ enbetebedken enbe

ſoetclick te hanteren nae ben epſch wanbelt tijben/

alg biet naſal berclaert opetben, '

ADp een attbetbebbe/bat ſtetlanck is enbe otte

trent bc groene bagbcn en de mijngaert/ ſuit gbp

ſaepen tomtommet5fcitrullen, langbe enbetonbe

taboogben. :

gpp bet bierbe perck oft bebbe bat lanck enbe

ſntalig gelijtk bet booggaêne (mit5 batſe bicmilg.

titoeten beſpaaepteſ begoten moeſcn) ſuit gbpſae

penbiuerſche ſoorten man meloenen.

menbe om dat bt mogbclz tſaet niet en ſoubert

totch nemen/ſolegt boomnetachen toel dichte op

ume hebbêſenbe3ijn ſp geſaept int waſſen wanbet

ſaiyanen in éopoickelle om voetbmt te ſchieten/

taaliſt in ſºjcette/ſofptepot op de boontn claet

ſtroo enbeleggbette uitket tegbent micſentmaet

3 -- lſt



"I lo Dat 11. Boeck.

iſ. Dat gbpgbemoeit dat de coupe ſterck is/gbelijdk

battet op ſommigbe iaten ghebentt/ſolegt inbe

plaetſe van ſtroo/oubc matten: oft gebeele ſchone

iten van ſtroo op bcboognèſſobatſebaerbe niet en

gbetaken enbeniet en mogben letten noch bittbcz

tent'gbene batter ontſchiet: ºnbe#Dat gbp

milt bat blijuc op time bebben/gbelijck tonconia

metg/ inclocrienen/cſ anbcte battchten/ ſitlt gbp

wat man maltanocrenberſcheppen en de beſpacyt

ſc bicmils met latt matet inbe #oonne/ bat langbe

heeft te hoogen gbeput gbeſtaen intbe backen oft

tonnen bit bpocn put ſtaent nochtans alle crupe

ben cnbc byuchten om potagie te maken bicnten

ſtelt op bcbben / beteren ſtere met berplanten:

t'meltkcmcnootk bott om bicte bebpijen eube te

maken beter man ſinake. . . . . . . . . .

- Dentijt om te beſaeyen denwar- - - -.

- , moes hof. Cap.wiij. ::

Hle fact baet tenen macrmoeg bofmet ghes

**ſtoffeert metot/bcboortgb tºt€100ct DCRI init

maſſen manoerºuane/mannen eerſten bacbtot acn

ſeſten. #Die gbefacpt merben int bºeken wanbet

ſºjane/oft ſp comen late boogtg/oft ſp en beugben

niet/bcbaluen nocb/al iſt bat gbpſaept int maſſen

wanbet Cºgant/batalteneteghebeurt/batbot mcl

uuocſaet oct/ grof eñ mit bämelcig/ nochgeëſing

bebonuen oft beſtbabicht/nochtans eenigbe quabe

töſtellatie (melckebeboucnierg hectë ſloop begbe

mclg)belet batſe niet en tonnë bcbijen oft groepè.

33ſt dat men mil ſactſaegeninben3omtr/ bat

moet zijn intwaſſen mannet ºane man3uling en

De apogſt/cnbc innen ſecrfſt inbt inacnt oangoep=

tembercube van Ottobetſende cockinne 3Lentetu

ingoponthclie enbeſºgeerte. . . . ' :: 3: : ::

De coolen en bealberbäbeſpinagie/ mitten ette

biuierlooch/patepe cnbcaiupn/ moogbengbeſaegt

inben ſperfſt/enbe merbaagen met de coude, v #5ti
G



Van de Lantvvinninghe. 111 -

***De rapen, rabijſcn/ pecn/ taroten/ paſtinaken/

petertclie/mcnckelenbcambete trupben/watt af

be abortcl goet in potagie i5 / ooo?ben gbeſaept

inbe beetclauben in beiaoymaent inmibbelbaet

matinelanoë in bezoogſtmaent/cnbc in toubclan

benin &eptember. . . . -

3Latouube ſurckcl/portclepne/bertſbozenſclepit

bonoerbaert/bcete en de andere tecreenbe malfdje

'cruyben/cnbctjoch be artiſtbockcn worbert ght

ſaept in de Lentenvembe meeſtenpeel alſo bacſfede

menſe mt bie in be ſºjcertegbefacpt zijn cnbc in

ben 3pril/alg bic baltbcn &portkcllt/na dat ber

toeberig. * . * ': 5 - . . . . . . . .

Vandepotagie cruyden te planten,verplanten,

' plücken ende te bewaren. Capix. . . ?

M# bc etupben oitt te bcteren cnbe

***meernet te bebben, en dat doet men van b echt

bebbe op battber/als ſp biet oft hijfblaberg wotter

aerben hebben/enbebat inachtnen boeit op alien

tijben/ſo bette alſt bocht cnbc regbemachtich woe=

bevig/enbemen moetſe planten in actbc bie met

omgbeſpit eitbc met igſſonbct attbet betetingbe

van miſt.3ft bathct ghcen tegbemachtich mcbet

enigſſo moetmenbic beſpaapen na batſt bicpc gje

noecb in b'eerbegbeſtekcn3ijnvenne be ſommighe

moetnnen afſluijben bct cpnbc.batibe mortcl/ ende

lantcn inttuynic/ont batmeubicſoubc mogben

ſupucten nietter eggceñtoicn alſt van noobtig.

, #Deſtbiteten mooi ben truythof motocnoot ver

3 plant in alle ſapſoen en betijt manben iare/ciï oock

beſpuugten vanbemiarc/mcmcnbc een beci van het

onbebout/enbewoningenbetºgbent batgby in d'aer

bcſteket:oft boek onder ſplijtende en beleggbende

inbcfplete een bauer toont citotste online fout=

inigbeambet gratten van beſcluc baucre.

é'pittagic/niclbe/petcrtclie cnbc berucicu bett

ghen niet als ºp verplant werden. - -an
r, et -



112 - Dat 11. Boeck. -

ſtegen ſupitert mettereggben begoebe crupben

ont'quact crupt mot te roepen batt boetſcl banbe

gocbe crupben beneemt en de betoguctſebat moet

gbebacn woeſen met eggben als be crupben noch

cityne zijn enbemetter bant als bepotagie crups

ben altee groot en beſterck 3ijn. -

eigen ſupuettſe ntetter eggben/ſo moel om t'gbes

tnichte banbetaetben algon het afbgtippen pan

bcn upateten/enbe om bet treben banbe moeten

ber mcnſtben/bpaet bo0? De actbc batt boogt.

1 ſegen treckt be mortelen oot alg be blaberg ban

, het crupt gbevallen zijn/men plucht oock be bloe=

mengbeltjck ban bernagbe/bugloſſe / algoederene

be gotitbloemen/alg biegbeheel open# ;gbe=

lijtk men noch neemt be truyben met alle bc bla

beren als ſp volwaſſen zijn. De vluchten gbeltjck

meloenen/contounmerg/citrullen cnbctawoogben/

aig ſpgbccl moben enbe bolwaſſen zijn. 31ſt bate

tetig om teſaeyenſo moet men bie laten op d'aer

be/ tot batſy betbmijnt zijn/eube oan mccb leg=

n tot ben ſacytijt/ men moetſe oock pluchen afſt

zſtboon tocbet is/int bleken baubcr ſºjanen,

25'ſart mobt gepluct en de vergadert als be bla

berg al hangen cnbc bgoogbe# - - - - - - -

# #De trupoen en be bloemen bcboogen bemaert te

meſen op bontkere en de beſlotene plactſen/cnne

tſact in ſatſheng oftaerne maten bie enghe man

mGilbC#in buſſen/oft ooch en talebaſſen mei

toe gbeſtopt. Detaiupnſact het ſaet oan loock en=

beparepe/enbe ooch bet buelſaet mopot bewaert

in haerbuyſkeugenoefcboſſen. ,, E

- De mortelg blijuent goet inben kelder op tieprt

fant oft baiſſant bunne baetmebe outroett not

tang cer batment bie ube.cbſtupt / ſoo moeten bie

ſcet wel berccot 3ijnt te weten / van batic ſullen

mtteraerden meſcu/ ſo muctmen die neerſtclick

en De Woc! tcpn maſſchen in claet opater"#
1 EU2
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van de Lantwinninghe. 1 13

F affutjbeatiebedcyntweſelingen biebaeraenban

gben/embe ban bpoogben mter ſonntn/ift batſt

bunne en de teer fijn/gbeltjck behenckel monteig/

ticorepe mortelg enbcamber bergbeltjcke: of inbe

ſonne/ift batſe bitke/grofenbe met fijn.

ſagëſal onberboubt beſe maniere/m3 bebloemê/

crupben cñſact cer batmenpeergbeng mechiegbt

om te bemaren: boemel nat ben ract wanbëisſin

te ber-ſegebicijnen 49ppocratcg ig/bat bc ſtrups

ben 15loemen cñ moortelg/ſo mcl barſtbalg bio

gbe/niet en ſoubê cenicbſing inhe minbt gbelegt

motben om tebcmatent maer mclgbeſlotë in cc

night maten oftanbet# / Gnt

natſe niet en ſounen baetſicbct cracbt oerlieſchij

bootlthcfglichtclick fouben verlieſen als ſp inbe

boint liggben. . . . . . -

Van de Potage cruyden int particulier

- ende eerſt vande Coolen. Cap. x.

3engacnbcbt ghemcenetoolèblemen beet ſloo

ren, moeten te balfºooſt ofin #oeptembergheſapt

vocſen/indien men inbe minter of inbc paſten de

blaberg wil hebben gejenplantſt in october/enbe

men merplantſe in December/on te hebben de

blaucré in de wintet cijtſaetin 3uniug tñgulius/

ef om bicket oâblaberêtcmaeckë:boetmeloot dat

men tſcluc macb bocht op ânbct tijbé banden ia

te/nochtangen toentetſoe mcl niet te paſſe. #oiet

oock voel toe dat pſactniet te onten ºp 7 mantbact

ſouben rabpſen afmaſſen/baerafcount eëgbemcyn

ſeggbett /# tGolen / baet ſtillen rabiſch of

rapen af moorte toemen : nochtans blijuct ſcg

tact goet/iſt battet melbemaert monot. . . . . .

#De tabuygcoolë/bic méheet witte toolë ofſluit

tolen mobëop bebben gheſapet/enne woonoë oer

lantin# /bet ligbemeſtlant/algſp beginnen

# te maſſen: cnbeſoecken een touhe docht7 mant

een boatmclocbt ſoubé ſpvinger eiï ſtetuë;

- - &llDG
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* 1x -'. -

enne men moetſt met ſtrooibetkºombatſt te wit

tet fouten met een embt te beter ſluyten. '

#Deghccronckcloc toolë bic van tiatuetcn mal

ſcher cñleckerber##in nt Gileer

te en merplant alle betiaer boet/mact willen bit

bpilo beſphaept3ijn. -- -- -- -- --

als ght ſict tat be toolblaberg bleeck of geel

monbë betig centcecken batſ gcbaeck heb,

bë/trett oot Dichwilg afbt gecitgegacttc/hrotte

oftnooge blancrg af want die ſolideſeboe ſterilë.

persobc tooien tonnen ghcincenlic climatuer

lich boer ouerulotbirbeyt maut miſt. . . . .

ºntnemct mêmernacet het opperſtc banbegea.

cronckcloc toolt toch ontſnan andere moo! n gea

haupck macr altijtgbcblaberg dit van bact neñct,

tpartte tomen. ... . . . . . . . . .

Alberbanne toolë opopbë geplät op allen tijben

bäben iare/ſovertcalg het upcb niet te cout noch

te heet en# bietplantſootopt bewoog

telbathie niet friſ alſ maſſe in blackbeºef en ſteert,

# cboué beraerne,

écnuntige bºſp##
ſpte maiſtºſtritjûſottöcn/cianbct ſtrope ſalpeter

bouë op b'retijtjeft botaſſtijcu tleyn geſift om te

bcubaré voor rupſeng/truytwormcn en ander ge

mognitc. ſtilaer bolië alſo climlach be coole niet ge

plät uponb2bitêteijgaert/ttochten mijgaert biñe

coolen: måt battig ſo grootë lifantſchap tuſſchen

beſt twee plante hat ſy beybc geplant zijnne op eë,

actbc algſy wat bäcren mag, gijcnomicut hebben,

achtctubaertgafwijcken bä ntaſtartbeten en beſo.

nuchtbact m3en 3ijn:batſitſtrºmjaetiginottbt gbi.

ſiëſiſt bat mêugat upijtig bocthde luttel battct ig its

bepot bact be toolcin ſicot ſo en ſal be coole niet,

morme monnen/enbeſatſijn beruc verlieſtil,

Van de Lattouvve. Cap. xi. 2

*De #Lattouwe woont wel dicke bp ten ghefapet/.

- - - *- - - - - 3 gbelijtk
- - - - -- *- ,
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gbeltjckbc coolermaet principalick in beſogeertct

woâtſy en matb ſowel niet tegë be toune oft bittel

nocbtäggeſaept 3ijnbein &epteber ſy ſouben bert

merben ontbemintet / cñ macboot# zijn.be

mattijtg bucret men moetfete twee eft baye bage

ceng beſpraeyé in bien. Dat geë botbt opebeten is!

eiïintſaeyé moetſt beſpaacpt 3ijn/onbat bt meent

te bant miſt het ſact niet en ſoube bocn ontloopeii.

die ſp op het bebbe un uitgeſprotcn is/bebbenbe

biet oft mijfblaberg/ſoo moet men Bieberplanten

in vette acroeſmijt man maltanbereſiaen bcmot

telbegbieten/ntact battet niet en mitſc/netb te

beeten opcbet en 39. , , . -

agen verplät niet bt deyne eft ghcinepnt Hat

touocºntact moeite ſluyttroppen/bc melcke woit

ſaet bebben cfioot uiteetber/mant bant betplätcn

woorbeſc internet en ſchoöberg en ſocter mâſinakc.

moilt gbibic mit ciïſtboon hebbê/ſobfnt botten

het opperſtet'famêtweedagen eer bat gbpſe mt

trett om te verplanten van b'een plaetſt op blan

bet enoc ſtropter botten ſant op. . . . . .

Deſiuptctoppébic gecröckelt zijn ei niet boos

ge#acnee moortel,

nabatſe merplantig/baerbe mccb te nemen on

trent een palmacbiep/cñbact tocpcmiſt in te leggë

Dat merſch is tegben bcmottchbaer na toeber niet

aerbeteoulle eſite begietetnootta ſo baeſtaigſt in

bact tracht ſal ootſettſon ſplijt beſpauptcycñoettſe

bämet cénituuocceroëpot ſo bat bet opperſte wâ

belattouwe plat ligge en boog ſuickémibbclfaiſp.

Dickenâbladere geſlotêch mit optroë/oft wilt ghi

oochebbêſtboone lattnunie/ſo ſuitgbitubcebaaël

eetgbinic mtttcct beblatig bouëtſanië binbë: toât

alſo ſullêſe ſchoon en wit mcroë/inſgcitje fant tact

# gcſttopt/boetſe ooit opctbë, kom te maké batſe

gocné tuttkbeeft/ſo ſaeptſe met tittgenſaet oft

legget ſact bnp bagête wcythé in baniaſt odátct oft

, ' #) ij pere
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perfume maeter. Om die te boeit mengbert niet

anbet ſalaet crupbcn/gbeltjck ſuttkel/takette ciï

bergbelijcke truyben/al tſamen boot te comenbe

tot cember mortel/ſolegbt alle bpe bitterſcbe ſabë

in eenè ſchaepg kuctel Daer toe ftap ootgbcbolt/

ende gracfft bpe biepe in D'acroc/ omtrent achtien

bingber/enbc begbictſt bicmile luttel tſcffens /

en beſlaetſe mclgae alg ſp opter actben ſpruptet.

- 49ommigbc bycctken enbc monſelen baie oft

bier gepten of ſchaepg kuetele efficggêtſaet bact

onbet en legget in een fijn lijne boetrken ghtlijch

eenë knoop/cñgrauët alg boogê inb'aetbe/bie met

gae ſlacnbc als ſp beogte toenten en ontſprupten,

-. Van Endiuie. Cap. xij. - ,

#De 1&nbinic biét mcct totter ſºjcbicijnen ban

anderſing/nocbcn mopbt ooth niet gbcmonnen

in bye bonen/ om batſy altijtg bitterig/bnemck

battct een ſpctic ban 3Lattoumé ig/ Gijet bicopils

te berplanten betailbert ſp baet natute/ cnne toët:

lichtelic woont/ſonö grootë arbcyt baet toc te boë.

Van Cicoreye. Gap.xiij. : : : : ,

#DicſCicogepcig ban bc nature man zºnbinie/

embcſonbet goede oefeningbe ſoo blijftſe altijtg.

boubcnbc bact bitterbeyt/macr men gbchmuyttſt.

voor winterſalaet/cñ mobtbangbenaemt mitte,

ſticorepe/cnbc baer toe ſoc verplant men bie int

cpnbe man bë ºpgſt: baet nact int eerſtc van éoepa,

tembgc/alg be blabcrê groot3ijn /ſoo trectmë bpe:

mcbet mtſomber centcbſing te breecken/enoemen,

bint ſoctclic met cë ſtrophé be blaberg te gabct/ cii:

ban icitntébie in bocl gbemiſte actbel be blaügge,

becibcbcckt / met betoogtel om bogbe/boogt ſoe,

macctmê baet ouwet eenith becſci gelijt cen logeſ of,

men legtct ſttoo op tcgê bc botſt eïquabe moinbé.

ſtſclue boetmcn oockmet de Enbiute/bemcicke

int toch onttrechê mit geuonben obert/eñig soc

ſmakelic gbenocci)int eten. . . . : ,
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. - Van Artichauts. Capxiiij.

#De plante ban. De Atticbaut5 ig een ambet bä

bart bc ſênbiuie of ſCicotepe/ mant ban be Zittia

chauto en neemtmen niet ban. De meeſte blaberg

met bacte tackcn/enbe oock begroote ſtocken bie

in bemibbci ſtaen / bc opclckcitact. Dat bc ſtucten

afgbettocken zijn cnbe berplant/trict meer en boa

ghen:oockmen pleecht beſcſtochen mech te mots

pen/ niet te min men graeftſe in mei gemiſte aeta

be/be blaög om booge cfibe ſtock in battoe wel

#liggêoe en moet alſo bemaert/altemet5 bie

Icgietëbt in bië battet web niet mochtich genoech

en i3/0m baet af in bc Wointet oft ootop anö tijbč

ſtatooenë aftoe macché, ſeñ beſcuetë morbë gea

grauê cii gebect m3 aerbe in bt minter/6 batfcbet

nabolgêoeiaet ſoubê nieuwne oguchtë boontbrêgë,

UHoogtgaengaen.be bc teſte/ſoo boetmen alſo

metten Artiſtbauts/aengacnbc betſapen opbenz

ben en beperplantëin mclgbemeſte actbe/gbelijt

bier naer ſal gbeſcpt metben banben ſegeloenent/

ſtampotbcn/ſConcommerg enbeanber brucbté. .

Van Porceleine,Surckel,Pimpinelle, en

- Herts horen. Cap. xv. - -

, jaortclcine/#ourchcl/19impinelle/19ertſboté.

clein bonbembaert/ſtcenbreeck/creta matina/ cij

oock (5outbloemen / woorbengbeſapet in bc Lena

te op meſt/ende millen int eerſte ſcerebcgoten of

beſpaapt3ijn; inaet biet'ſaet minnë upil/bie inoetſe

berplanten/enbc latë bol maſſcn cnbc bloogbcn.

Van Beete of VWarmoes. Cap, xvi.

, #De 15cete toolbt gheſapet al het iact boete/

maer principalick van #petembte tot in bergacte

te en in ben apogſt om ſaet te winnë bat bmie iact

goet blijft, ſêij tot bië eyndemoctſcperplät meſen

ban vijf blaberg/enbegbeſupuert metben van het

onctuytſ éop geopet genoech en pc Cocuit wcoct

tot ai i2 ſp af gbcſnebcn/ iſt# ſtact op "#
tij
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wclgbemiſtcaerbe/milt gbibeete hebben bieſten

groot ef, mitig/ſo ſuit gbfbc montelbecké met oſ:

ſenmiſt eñ be ſprupte clienten gelijt më bepatepe

boeteñbouë bact opleggë eencnbieeben ſteen oft

tenen tarteel ſteen,
Van Melde. Cap. xvij. e

D1e ſºlelbecomt natueriit nooit in eerbebic ge=

miſt ig met peerbemiſt/ ciï op plaetſen baet op

anbet tijt beetc geſtaë heeft:ſp woonbt oot root gea

lijtbat herte inlät batteſtct metig oft te ſter gez

miſtig/maeuſy montgbcſaeyt in éºporkelle ſºject

te ciï april/tij mij nitwilg beſpraeyt zijn goûmige

ſaeyen bic in Dccébet om in de winter te pluché/

tſact blijft goet niet iact lanck, ... -

Van Spinage. Cap. xviij.

D# 49pinage woont geſacyt in gecptëhet cii ſpea

tober/omt eten in de maſtë: cñ in #pctêber eit

iLountact om tegchmuyckëinneſomer:ſimlach met

tegë het hart en quact upcoct/# bie wil batic läge

bitctëuie moetſe op cëtepgafſnijbë bcbclft van be

ſtock/eiï op céanbettijt b'anbet belft.

Van Barnage,Bugloſſe ende Hontſtonghe.Cap. xix.

Arnage bugloſſe cfibontſtonge bienë ſter met

Ptot potage als be blaberg malſcb 3ijn ciï beblo

mépicitë int ſalaetſméſavetſcinadoſt ciï geptebet

tegé be winter/eft voor beſontert eten in april/cſi

men macbſt bplanten al het taer botc/macrt'ſacht

ooibt geplukt alſ balf rijpcig / om battet tot be

buyſkens oft bulſſen niet ſpringen en ſoubc.

Van Pareye,Bieſtloock,ende Schaloigne.Cap.xx.

-# biefiloot/cnbcgberëſcs

I vette noch gemiſtcaerbc niet algbc boomſcybc

truynen/cnoc men macb beſcſacyen tot allen tij=

bcn: oan als men tſaet wil hebben/ſo moeten

ſcgbeſacyt werpen in December / #Loumiaent /

embc #opoºkclic/ om die te pluckcht na ſºjccrte /

ente half oogſt;ntact ſoo barſt als fy ghtſacyt
* * 3tjt?
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#ſo trebet op de boten cnne en begbictſe niet

oon niet baghen baet na. -

, ſagen plätſcſe baeſtalgſpºmtgecontë3ijn/oft in

mome, efinancn neemtincitben niet afban bepü2

tê bottë:oft in eëgat inct cenë ſtoc/cfibäſupuert më

baet mogtelg cnbc blaberg / mengbembe ſant otta,

bcro aerbetofgbintochtſcºöplantë ombatſe groot'

ſoune mopoët leggepe op bet booft eëtatecl ſfeë na

batſe bplät zijn hitſal gebaë woorbë in april/gcpe

eñ ouer al bcmaêt dan 3uttiug/onttchcbben in de

ſomer: eñin apoſtmaëtgeptebct cfi ºpttobet/ont

in bcminter te hebbë. ſºjaet bouê alſo moet men

bie bicooiig ſupuere/wienſ cube miſtë/printepalic

be patcpe beniet afgeſttebê en woont, üoort6 ont

ſecr niche te maken, ſooſtecct contoinnictſact oft

raepſaet in een geſpleté tict/ch ſteeckt dat tict in

ben bolic van pc parcyc int hplanten, oft oockpilt

bigrote eñ Dickeparewebcbbë/ſo ſuitgbiſo meel

et5 leggé alg ghy tuſſchen bype binghetgbatten

noccht in out ºf huplipmacteunt ſteken batſo in

naernetbanſuitgbibiebecké met miſt cñterſtoat

beghieten mant bit hoophen facts bſaemteſt met

enicbt 3ijnbe/macct eñ geeft een groote enpebicke

p Van Porceleyne. Cap. xxi, *

15 18ortelcpneig geerne geſaept onherbe coolë

*- apuin en pareve en ná batſebaeerne geupoue

is/foſalſpalieiare bactgroepen ſomb ſacpé/noch

tang begcertſe bicmiſg beſpreept te moeſcn : inact

om batſe geë boutachtige ſteelê ſoube merpen/ſog

moct ſp geſtelt opctben onder be ſchabuuoc man be

boonten enbcbebben bol truybert.

Van Loock, Ayuin, Hontſloockende appetits.Ca.xxij.

L oc/apuin bontſloeck en de appetite / milien

*-gbeſacyt woerden in 32ouember in gemiſtiant/

en de begberen merplant te woeſen in april 4

op centje mijt van maltauberen/cute ſect wel

- ſº) iiij geſuyuctt
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gbeſirgitert metteregghen eñgbegffent om groot

te meroen en my te meſen vanoë 32oernë moint:
méttecktſe botetaerbë met tbgeké banijſ Janè/in

ſtoon cfibgooge opcbet/alg beblaberg broogeſijnt

menſept bat als men die ſapet en plantet als de

gºjane onöb'aerbeig/batſy ſo ſterck niet en riet

ken/boort6 mobê ſy gbeoffcut tñ gbeegbent gea

lijck bepatepelagaermen moet metcké batt loock

begeert mittc actbc/cñbë3puin toobtachtige aere

be, 15ttbc ont te maeckett batſe groot maſſen/ſo

noctmë bet ſoppen bouë afbºchê cij be knobbels

blooten: eñ twintich bagë ter batſcoerplät mer

benſb'aerocommeſpette eiïlaten blogen/batſe geë

mochtitbcyt en hebbe/ſajaer om te maken dat de

2Ayuinen niet en brotten/ſo moet men bic ſtekë in

'matm matercñ laten bgogen in bt áoonne / cube

als ſpopoge fijn leggéop gerſten ſtro/maet batſe

maltanbet niet en getakcn. -

Van Petercelie, Dille, Venckel, Anys

A ende Rakette. Cap. xxiij.

joetertclic Epilic/Henckcl/artijgefi1Rakette en

beboeuë niet meelacbcitg/enbebcgecten ſteenacba

tige cñſauelachtige actbe. #op en begeerë oot niet

beciſöncn/ maetom batſcgoet gbeſapt 3ijn onbet

bebagë cfibutten mannen mijngaert: maerbouen

alſo mil bt 39ctettelic ſcetc beſpaapt meſen: enbe

battet ſo i5/bat blijckt/alg ſy gbeſayetig bpecnige

ſfonteyne of 15ckc/ſongtoptſe ſcet ſchoone chbt

bicke/ittaet iſſet permanbt bieſe begbectt b2ccbt

man blaberg te hebben bye ſalſo mcelfactsnemen

alg by matten macb tuſſchen brie mingberg/ enne

leggbent in een ſchoon lijnen boetrken/enne ſoe

titſſcheit be tarcel ſteenen ſtckcn : ſ38Jact bieſc ber

gbeccrt gberronckelt opc ſal moeten tſaet ſtopten

met eenë miigë ſtampere tot batfijnſtbellenaf;ijn

en bebätt ooiitben in eëiijné boccrken eſi in#
- Ct;
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ſteken. 2inbetting macbſpootkigctronckeltmol
bent / ſonbet biert atbeit te bocnc/iſt batmen cent

rolie oft ronneſteen baet ouer relict man barſt bea

gint te grope/ſºetig# be te ſapë mâ balfſgepe

tot balf3tunius/mät ſy begeert ſoci bewarmte/
meer ban bille oft mcnckel. ---

* - . VanSpargel, Cap. xxiiij. -

épargel gropet op effen en platte actbel noth

en begeert niet beſpaapt te zijn/bäcë luttel innen

berfſt. ajé ſapct bie in putte mäblic mitigere bie

peren in elck puttekë upolptinë tmc of bricſapkég/

efielck puttekë moet ſtaë omtrent negë vingberg

bannë anocrë, ſagen moetſe bicooiig ooieuefiſuya

beréſmaet iut eerſte iact en moet bit niet geroert

meſen: eñ en is goch niet goet om etë bä man blie

iatëtot ſeſſchplät efibitopilg getpiet cñ geſupuert,

omte behbëſtboom 3patgel met menicbte/ſo

ſtropet in de bogen baet#bie verplanten ſult/

pover mäbamel boonné of bä milderammen ofan

bet/en bäbegietſe. #paeröiſt batſe wâſclfs ciï na

tueriick gropen in be mepben.

ginnere ſcggben/weldk mel een oponberlick

binck is/batmen niet en moet ban bie boonen

buctbootben enbegratten in goede aerbe/baetſal

gopargbci mtgropen/efi om te maecken batſe bic

inilg éopargeſ moogte brengen / ſoc moet men ſup

tieren be mortelg tnbe be hºutbtenaf plucken :

mant een plante be ſocgbebanbelt opogbt ſal noch

een6 bpuchten bpagben. A

VanTargon. Cap.xxv.

Targon toemt cnotgroept manipſaet gbeſtee

ken op biuerſtbc plaetſen in cenëroben ayuin/batt

bc ſterrkſte die men macb bcbben/cnbeſoo gbe

ſteken in mei gbemeſteaerbe:cnbc nactbatſc mt

geſpoten ig eenen moet of bact omtrent bogbe/ſo

moet men bic ſprupte nemen cnbc merplanten in

De ſclue actbc enbe Dithmilg beſpaapen,

4E) o Van
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Van Kerſſe ende vvater Kerſſe. Cap,xx vi. ' '

D# hofkerſſcefimaterkerſſcciootbe matcrep

pe/bcgeren bochte plaetſen/cfibecanté bäfoma

teinë eñbeetſheng/efibaerom anners geen oeffes

ninge en begerëin beboué altijtg beſpraept te me

ſcn cñaltijtg mater te hebben aen betoogtel. :

Van Saffraen. Cap. xxwij.

H# ésaffraen begeert/alg bict nanotbgbeſept

* *ſal met bë/inibbelbaet actbe/nochtâg mclgbes

ackett eñ omgetooppë/ cfitonit opei boogt op plaet

ſcn battinëapuin# heeft/tëſocct geen mater

eñt meeſt be muyſéen molië:ent groeyt beter alſt

geplät mott wáuoontelbie gelijt cëtleyneapuinig/

bävätſact/men plätet met woné in april oft ſagep

eimélaet eerſt bë apuin rijpë omtrétachtbagë op

eë boopkë liggébc mtterſonnë/ ciïban plant men

be in baerbc met de mortclin wel geſpaybcaerbe/

omtrêt eëbalucpalme van maaltäber en op mina

gerg bicpc/ſommige pläten die poort beſtc bä half

apoſt af tot halfáseptëber ciïlatëfcliggëin d'aerbe

tmce oft bnpciatë cñclckë iact in bëKºptiief ſºep

ſo bint men t'crupt bat bgoogbe ig / eiïnten ttebet

meber met boctë omtrent twee miugberg biepe in

b'aeticſonbet bekttobbel te quctſcn: cnbc 1tabat

men het ontruyt mel heeft mtgbemiet ſopluctnië

De blocnten alg ip tijpe i5/gbelijdk in ºpogſt cube

omtrent ben 49erfſt ſmorgen5 mtettet ſonnen opz

andk/bc melcke menfal bewaren cnbc boogbe

ouben in een beſloten plaetſe. .

Van Rapé,Radijſen, Caroten Peen ende

» Paſtinaken. Cap. xx viij.

R# caroten pceneſipaſtinakë woon

bë alle op een manierc gefacytſ in te wel omge

ſpaepbe aerbe bic met ghciniſt ie/oft bie men niet

meet en optibzake laten ligghen/ cube men inen

ghett ſacbt onberbactbe in depnpoepct om bun=

net tc ſacpett, ſênbe contë ſpte bickcbp een#
- ttCC5t
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tteckt men een beel'batt bien opt ontelberg te bct

plantë/men moetſt met teynigen metter eggécſi

micn/en bemarëne ſchoonſtceñgrootſte om fſact

te behhen, ſagentſaeytſt in gpogſtinaentende men

ttectſen tot in ſtoucmber,
-

Van dat Moſtaert ſaet. Cap. xxix.

M#factgroept gecrite in bette acroc/cſi

upont gbcſacytinctbet pocper boot be tuintet

tñoock na/cñwoont ghcoeffent eñgberegeert alg

pocn: nochtang en wilt niet te dicht geſacpt met

ben want het vermenicbfulbicht lichtclick. ſect

dant bacrt geſacyt heeft gewoecſt ig bact na niet

melbact aftc ſilyucren mochte verwoogtclen zebe

bctſaet boutinen vijfiacrgoet.

Van Huelſaet. Cap.xxx.

H# ſauclfactbcboort gefaept te zijn in éeptë

**ber in warme cfibroogelanoë/maet op ander

laetſen van Lournacht tot in ſºjcette/cnbc men

ſaept gemeyndick met de coolen.

Van Concommers en de Citrullen. Cap.xxxi.

C# cnbc.citruilen voorbert gheſaept

op bcobcut in be ſºjcette feſioln ben borſt/ſoo

Dettmë bie met ſtroo tot half ſ8Jepe/ mcickc bë tijt

ig dat men bic octplanten intoet bichte by cen op

toelghemiſtlant/on te laten lancr betactben tijz

pen oft op ſtocrkens/ſtaken cnbc peertſen om bc

genoechte te hebben van t'frupt te ſien bangben/

principalick beſtauponnen en bccitruilen: mant be

toncontmcrg loopen en de cruppendicitetlatter bet

aerben,

Van Meloenen en de Pompoenen, Cap.xxxij.

D# ſigcloenen cnbc Pompoenen en dan men

'niet ſolithfclick boet, boogtConnen in bcſc dan

bcn/inact met oeffcilinghe en conſte bcoupingt

men bic boogt te toliatn ; nochtatt5 en gi)cijcutct
- - 111Ct

34
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niet ban in ſect becte âoomers : mant be 3 oa

iner is bitkooiig ſo byeemt/gbermengt met grote

toube/brogbte of bocbticbeit/batſe bieberſpact tot

inbéberfſtenbe ben blupuentijt,mpaerom man no

bc is bat my bit nerbaeften met meſt eñmarmte

van de beboen/tmeicke nochtans niet en is be

#ban ben menſtb: mant in ſommigbe

mben fietmen veel meer plaetſenbaer kerſe gros

pet ban bact meloenen maſſen. ſtegen ſal ban nemê

f'ſaet ban bt meloenen bat gbp in uuotn meloen

bof gbeumonnen hebt dan eenëntelocn bic gecomé

ig tot be bolle typbcyt/cnbc bemaert omamber te

minnen : mant betig beter alſt ſo genomen metot

botcn incloë cfibcupaert in ſijn ſubſtanticcſilichaë,

ſageer milt gbp batſebaeſt upt comen lact tſaet ſcs

oftbien brê meptkê in lacu mater/efiban ſo macct

op n bebben omtrent bë tbteitſtcn Gigacrte mogen/

ontttent bpic oft bier boeten ban Inalcanberéenbe

tumce moetë biepc cfi breet/enbe bulict bie met out

meſt bat dcincgebrokéig cñ ſubatte geblokë eet

be onder een / ſo batſe bol ſtjn / op omtrent tooee

bingerg naet. âoonnnnige leggêpectbc mttſt bact

in/ſo. Dat bect compt onten ſtal/ om te cer bocn mt

tomë:eñbact opſult ghiſtchéſcs oft tien toornen

bâ uoptn39öpoen inct het punt nebetubaertg/boe

mcl battctbc3ömige macr biet oft byue en ſtekê/

eñbcctſe ban ſoctclick ſonij ſtooten oftttebé Wmcij

toc. #Dact macrſitit gbpſe beckë tegê be morſt met

ſttoo oft mattêbie op ſtotrkcng bcrbeuê liggé bie

in be bebben ſteken, oft iſt bat gbp het geticfbebt

met gtotc plancké of bätbcrg bc ubelckcbacrouet

bbenen liggê op ſteenen of gemetſte pilaerkeng/ſo

batſct beboe niet en geraké/cfibat gbibie moccbt

afncincn alg be éoonnc ſtctckig eñ upcö op icggê

alg ben 3Qoorbê upijnt mapct/oft alſ prieſt, Zeiſo

hacſt alg be incioenblabcrêtencitch groot 3ijn/ſog

ſult gbpſt beſprapen met ecné lijſt man lacckcnk#

- WU2lCBC
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meltke mat liggen ſal in een creeg bol opaterg:eſi

bit bebyupé ſuit gbi onberboubë op# ilaetſen

niettegenſtaenbebat gbp n ſegeloenë bplantbebt

tot bat bc intuchtſo groot is als eë atangt appel/

eube in beſclan ben ſult gbpſe berplanten aae balf

ſagepe mt perikel man be borſt/omtrent bijt of ſeg

boeten ban maltan bet/op bebbë bic opel geoefent

efigbeincſt 3ijn.

Sonderlinghe ſaken voor de Meloenen ende

derghelicke vruchten. Cap.xxxiij.

: 3jſt batt'bcobc bā be ſºjcloen.ëſo met niet en is

eſſo mclgbenteſt alg van beſContommer of ſtaa

boogbe/enbc bat men bien niet terſtont en beſpras

et als bioot geſpoten ig/ſo ſalbite maſter/teſma

icker cñ beci cct rijp 3tjtt..

apm te minnen 19ompoenen en ſtoutemmers

ſombet ſact binnen te hebben/ſoo laet ºp ſacbt byie

bagbcn eer batgbijt ſapet meptkë in éoeſaem olie.

gpnt te boyberen int groperty ſo moet men bic

ſapen in kiſten ofmanbekeng of ander groote ba

ten Diemen verſlcype of octomagenmacbman beë

plaetſe in banner/cſi ſtellen bie in de éoonncembe

onbct totoghc/nyp man be quabe mijnpen enbe

# ſ&nbe als ſpbegbinncnte opaſſen ſo tot be

opheng. :: E -

3 apm be te beooaten boot tgbetootinte eſiſIets:

kë/ſo ſapt bact tontgomme ſprega/oft ſtcket tacp.

keng ban ºpgega tuſſchen be planten. -

#Duntenttaken. Dat beſContommer of ſºbjeloert

binnë geen ſap en bebbe / ſo ſuit gbibe botebaet

gbipſact inwoiltſapébalf buſië met tafoft met tien

ncwopngarttijſkë5 en woonpter bäume actbe op/

baernac in ſaet:cn begietſe n3/ oft ômet ſcet luttcl.'

#Drn te opinnêſgelocné of ſContömcr8 bit lara

tijf 3ijn/ſoo beſproytſe mijfbagbculanck bijfmaci

ſbaetbg met water bact ingbemeyckt beeft moil

bc Concointnet bpie Dagben lanth, 2ln.bcrſing /'

ſo ontbcct
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fo ontnett be mortel van batſt mttomen zijn/enhe

miſt nºg met omtrent twee onten/ ooit oft ſmart

mitſtrijkt in matet ghcupcpct/cñ bettſe ban toeber/

oftanierſing/meycketſaet cerbat gbptſaept blije

baghe: lanck in een infuſie van ſtantonec. . .

zoute minnë mclrictkeube pompoenë/ſo lege
get tſact onbet# rooſen eïſaept ban biet'ſaa

men onder een:oft#bſact eetbat gbpt ſaegt/

te moeycken in Damaſt oft parfume matet.

apmºtc minnë ſuphet pompoene oft cöcommerg/

latet ſaet moeyckë in materbat wel geſugkertig/oft

#omſoete te hebbë in ntelth/cnbc ban

t DiC âll0. - : : : : : : : : : : - -

ãom te makë patſt lange mogen goet bewaert

metbcn/ſonbct bebcrucn/ſo ſuit gbibic beſpaapen

met ſap ban bonberbaert. . . . . .

geen myoumcbc baer ſtonden beeft/ wanbelerte

belance be behoë man be pompoenë cmbt content

incrg/boetſc verbogen en ſteruëcribe muchtbie

bacrafſal optomen die ſal bitter meſen, gºal

#De conteinmcrg bijlië iäge verſtbiſt batſe gea

legt woerbê in ſoctë wijnblocſſe cft in pchel/oft iſt

Dat ſchattgen in een mat bact cëluttel azijng inige

#De pompoene ſtillen ben relic wábcrooſen heb'
bcit/iſt# ſaet niet rooſen gemengt ciï,

ghtſaept worden ban 3ijn f? goet ontben oogſt te

Verſlacn in een beetc cottſc/ | | | | | | | |
w: * - - - - - - - Van den Cruythof, ... : - ,

; , , VVat profijtende ghenoechte dat den Cruyt

hof by brenght. Cap. xxxiiij. ... ?

H#####nne
*boeueſ is ben Cruytbof/ſog wel om te recreas

tic man bëbcere man bet boetië als oog om be bica,

kgruen enbe bien. #etig een inſtitbef, melſtaert

pe binck teſten van fijnber venſter ſpeelgbemeten,

lauts wel beſaeyt/gbeatkert en de beplantſoupet:

inbeemtlant als in wilgenhoutmag ciïacherlant:

» .. 12 v. * ghga
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gbelijdkoop biet mooi oock ghemeltbcbben: inaer

noch iſt mocl alſo luſticbbp bcin te ſien/be voelt iets

keube bloemen en be crupoë/macraf ben ruccſeet

lieflickigbouen maten/cfi oock bocluſtigë binciſt/

algbe beere ban Der boetten/na Dat bc opgaen.be

ſonne gbeſchenen heeft op ben ſcet claré gbebattpa

pcibebau/boont beluſtigbe muſijche man de bient

be melcke bien lieflick bergabeten en de mecbbas

lenbe be locbt beruullen met alle ſoctithcit en be

# reucke bebaluë nocbbet botbeurſci manbe

tboométbimug/mcliſſe/roſmarijn/marioleine/cpa

pieg/auerone/cnbcamber opclrictkenbc truyben/

mact afbet acnſien groote gbenocchte en bewere

makingbc ben inenſtbegbeeft/

van de gheleghentheyt,ordinancie ende oefeninge

van den Cruythof. Cap.xxx v.
- - n

Y1&n cruptbof gelijt boog geſcptig/bcboogt ghe

D# cijgeſtelt te meſëneffë bë marmoeg#
bebbenbc tuifcbë bepbë een grootéganck cñoods

afgcſtbcpbémet een gropébe bagcbic bypingangé

heeft/ban moclckcit bofbe gront 7 eñ bet actttijcºnâ

beſcluebeuchtſai woeſen/eiſal oot alieleensgbea

ſpacpt cñ geoefent met bê# upatinoeg bof.

#figcltjck bé matmoeg bof ronte omme beplant

# gcupccſt met tongewijgaertfluptéeſitanckë/

alſo ſal cocben cruptbofront online beplant mera

ben met bacchſken6 traille mijg ghentactt enDe

gbeulochten/vsjt 3loſentyn/toſmarijn/ palmen/

cncure / cypyeg / ſauciboom / cederhout/toſe

actgenbeanbet ſomberlingbeplanten/ccrſtgbe

ſupuert enbegbeplant na ben cyſch ban iegelicket

aert eube natuteſ en be bact na niet lattë enbetoc

###" oft gentucte effen gebonbenges

( l)âgi)Ctt,

#De gangécñpapkégſulië hebettefibeſtropt mcſë

uietſjuſát welbert getreoë/oft met ſacchmccinä
' , iſ? Jätmeta
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agarmerſteen/oft fijn grups ban eenige anberfte

menbie men boumetſtoel maſt en effen gedoptmet

een bout bat baettoe bequaem gbennaettig. -

De ordinancie van de Cruyden ende Bloemen !

vanden Cruythof.Cap.xxxvi. .

#De trupbof ſal met eenëganchofpat van ſcs

boeten bleet gebeplt toerbê in twee gbelijdke beca

len: opaerafbet een beel ſal bebben be crupben en

bloemë biencmbe ont tuplheng /bopkeng cficranſe

ſen te macckè/geltjt (Hiolettê/45inoffels/49lupina

hengſſtunes bloemen iSenſecn/#kerſoumen ſtee

bloemen ooitte (Hilieren/goutbloemen/ſg.cpbloë

kene/ſliſtbouct3et/Qkeleyen ſfluweel bloemë/

15oter bloemen/ductken ſtelle/35cpkeng/3Lclicn/

cfianbct. Dergelijcke bloemen/cnbc macb gbenaët

merbë bë #Cijpſkêg bof. Danbet heel ſalbcbbë alle

andere welrieckenht crupbè/bt gheen bloemen en

pragé/ofiſt batig bloemen baagë7 ſo en mobë bie ſ

bloemen niet alleen in triplkeng geſet/ntact met

tgebccle crupt/geltjt Qucroone 3lſſem/ſtantilic/

1ſºoſmarijn/30ſenijn/ſºjatiolcinc/I5alſein/ſEJuni

te/ 19olcyc/ſCoſtttg/ſg)yſope/3lattenbct/15aſiliton/

auie/ſtitcle/43utc/3Reinbacn/2Cbpming/39abbes

ocmë/15ppoet/gtoue ſºjatioleyne/5/2epte/ſeJes

tiſſe/2l goede/#pilic/ſagairoue/eñanbet bergbe

lijcke crupoë: cfit ſal mogben gbcnacmt werben

ben hofvan be melticckenbc crupben. 3

De melrictkende truyne en bloemen ſtilië ge=

ombineert woerbê bp hebbë cñ micrtartte parcké bä.

gelijcke grootte eñ bleebt gelijtbc nanoërpats

moe5 hofſijn : ſommige gemacct met ſitſtebëenbe

metgangë bic boom cë loopëgbelijt boelbouen tot

ertochte en recreatie ban tgbeſirbte: banbe moeite

# iſ. Dat bc meeſte beelnatuerlick cñ ban ſclfs

#ſonö ocffeningcefi actbeit banbê bottenierf

cſonö be crupoë om tuilkens te maethë nocbtäg

begene die geoefent woogbë/be ſullë geſapt/geplät

berplant
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-

min toch meer ban de potagictrupbcn/itotbtang

ſalmen 1:toeten tegâtb hebben op het naturaci bä

iegbelijck man bien/gbeltjck hier nat oerclaert ſai

woneninot particuliere beſtbrijuinge van ſom

Van de cruyden tot de tuylkens int particulier,

ende eerſt van de Violetten. Cap. 37, -

ſ& biolette ſoo mei. De enckele alg bobbelt/

moet gbeplant moeſen mtet baeren gbeheelett

ſtrupck in mei gbemiſcht lant/bat ommegbeſpit

is moet bë eerſtenbach van Cºgaertc:3ſt bät gbij=
ſe#milt/ batſuitgbimogen boeninbë berfſt/

eniſſentent maet principalijtk en ſnacbmen niet

planten noch ſaepen de violette alle ſtate op een

plaetſc/oft anbetſing ſo ſalbi moonte# Cgt

tlepnc biemme die luttel reuce becft.15biſult mae

ken bat een uiclettcallcene hebben ſal betoleuteit

hantalle ambcr/temeten, mit/bleeck/geel/eſiro5/iſt

bat gbit'ſamen mêget tſact bäalië/ geſlotë in een

boetrken/ef legt batalſo in een toel gemiſt lant.

Van Ginoffels. Cap. 38, v

S#woonbebe Binofſels geſacyttmaet meeſt

Dgbeplantvan bact mortcl/oftſtbcuten bie man

bact plante gbetrochen woonben. De mortel ſal

# mobert in t begbinſel van hen berfſt

n ſecr vette acebe/bie gebaen is in actbenc pot=.

ten oftteplen/ om batſe ſouben mogben in bupg

#toomben inben mintetſenbcbemaert wooya

en tegbent ben begft, glio be ſomergbetonten ig/

ſoſalmen intogben eer bat begroote plante bact

botten gbeſtboten heeft afpluchen/een beeldepne.

tatrkeng bie omtrent be mortelſtaen/ bptang om

mebe te beplanten een biertant parth oft bcbbel

ende maken alſo nicumc planten. 15biſultſe oöck

# ben teuckt ban truptnagbele/ iſt dat gbt

ſeghtlrontſomme be mortel eenengbeſlooten naar

gbel, #Deſgbelijt5ſult gbi mogben bcbbert ſcboos .

3 11e/bpce:
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ne/breebe/eſiſcetiuſtighe melrieckenbebloemenv,

iſt bat gbibickmile beblabere ſupuertveſt neerſte

lijtk roert en de beſpiept baet acroc: cnne ſulcke

ginoffcle beetmen gbennecnlijtk / ginoffele batt

392ouencic/ nact bc plaetſe baet de genoffelg alſo

gbeoefent boorte tomen gbeltjck banbet. #De ge

me bic be bloemen ſoo breebt noch ſoo mei ricc=

kenbe niet en hebben tenne ſoo neerſtelijck niet

eoefent en 3ijn/bie mopben plupnikeng gbea
CCtC11, 2, - - - - - - i

De Leunes bloeme/boemel bat ſp groept in al

de aerbe/ nochtans iſt bat gbi bic plant man bact

plante oft tarrkensſofſacpct in vette wel gbemiſte

actbe/principalijtint eerſte ban 3ludiug/ſpſalſoo

boogbe maſſen batſe bycangſal motocn gbeltjck

een boomken/enbe mtbaten ſtock ſullen ootſtbic=

ten beeltacrkensgelijckmen acn eenen boom ſiet/

enbe boo! tſclue minnel ſal ſp bloemen nooits

bpingben bicbueren ſtillen tot inbewuintet.

Van de Lelie. Cap.xxxix. -

D# ſtelten behoopcn gbeplant te morbett in

LA ADctobre enbc ſpouembte in ſter betteren.be

melghebroken aerbe:ghiſuitben bloemen alſultz

ken toleur gbeuen als gbi miitiſt bat gbibc bolië

eet bat gbibic plant/ te upcycken legt in ſuicken

gbcnetmebe ſubſtantie als ghibie vantoicurebee.

gheert: bact nar beſpiept oft begbiet begbeplante

tebolle met beſclue bochtichept in bact putte

hen: mant albugſeptmen dat de 3lclien mooiſte

tonnen rootenbe purpetſ iſt bat baer woontci cer

natſe gbeplant monotºgbemcict heeft in mocſſein

ban rooben mijn/of inghemzeuen en de ghetime

pert petiuilion/ cnbc baet naet begboten mogbt.

inbeſclue plaetſe baet ſp gbeplant is met ben ſcle?

men bgocſſent, - . . . . . . .

- - Van
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vandevvelrieckende cruyden int particulier
- - **wºº

*,

en de eerſt van Baſilicon. Cap.xl.

-

B# motbt gbcſavet inbe #gcette en int

ben April in nette actbe/cnbc toenapt terſtont

nooitg/iſt battet terſtont naer bat gbcſaept is/be

ſpiept moet met marmachtich water, ſºlen macht

'oothſayen inben berfſt. Ibet fact begbeert oot woel

mat te liggbett inbenaſijn/enbefſt battet bäct mea

be beſprept morbtbot luttel battet oock3y:ſo ſalt

gbeltjt een boonkett mogben cfitacken ºntmoapë.

#bat gbijtſaept in brooge actbc bie mcl tct ſona

tien ſtatt foſalt tetſtoht metaſtbercn in quendetaf

onſcrorouwen hebſtroo oft in kerſt. "
• Van Ruyte. Capixlj. , ,

D3ſt crupt en ſoechtgbeen mochte/tioch touot

plactſc/notbbie ſect ghentiſtbt i5/maer een

btooge cntie matnte plaetſe baet gcetten woint en

toemt: macrombatſcalic bt minter moet inct af

ſtben gebettſijn/upant boom bc natucrlickc matm

te banbet afſtben toeberſtact ſy be coubc, ſeJen

machbc 43utcſapen in de ſºjcette/ſpogſtmacnt/

en &eptetitbre/boc opcl batſe betct boortg cocant

algfi dan een mortel ofttacekcngbeplant moatt/

bangbeſayet. 3ig ſp oubt mobt ſo googtſchout

acbticbſ ooaeroin batmen ttoeemacl. t'ſtact5 ben

ſtockmoet afſnijden tot de mortel om bact te ver

nieuopen bact Ionckheyt:mien moet oock niet ghe

boogben in bien het nieugbeltjck igbatſt blocyet

mant iſt batſe blocyt/ſopcrogoochſe te mocgbet.",

gºeJenſept een monoctlijcke ſaäc man bit crupt bat

in bien een nroumedie met bact licbacm miſoacn
bceft/oft bicbact ſtonden heeft / bot luttci battet

is aen bittrapt toemt/batttt terſtontſterft..

': van Munte Capslij. " -

M## gbeen gbemiſte noch octe

***te actbc, nocb oock bic meltet ſoumenſtaert

- 3 ij litâÇt



131 Dat. 11. Boeck. - 1'

maerlicuereen mochte actbeſoft omtrent be matte

ren/ ojant in ghcbmcke man bienſoo moetmen be

boetrkeugheſpiepen oft anderſing ſterft ſp. #og

## lant oanbe moſtel of van tacrktng ina.

b /ciï in beſlenten. -

- - - - - Van Thymus. Cap.xliij. . . . . . . .

T#geopet# ban gbcſapet/

(211#een plaetſe bic opel ter &onnen

ſtaet/maghetenbe ontrent be3ee. -

, Van Orega. Cap.xlilij.

1Rega oftgroucutaticleine/gropct geerne in

rouwpe ſteenachtigbe oft greiſclachtigbe aers

bt/ nochtans begbeertſe mei gbcmiſcbt embt be=
gept te botſen/tot batſt genomen bt te mafa

eenbegrootte. - , " , - , " . -

Van Ceule ende Hyſope. Cap.xlv. . -

te ſteule enbeſpgſopcbcbooiengbeplant oft

gbeſapet te meſen in een aerbc bie noch met

mocbgbemiſt en ig/macr meltet éoonnen ſtaet. -

Van Coriandre. Cap.xlvj. - .

A# gbi ſtoniannacſayen miſt/ ſoo neemt ba

**bet oubtſte ſactbat ghimoecht/mantboe ou

bet hoe beter/ſoncrre aſſt niet verſchimmelt noch

vernuft en is. Shifutlet ſapen in nette enne noch

te aerbe/maet nochtang en veracht ook niet bet

magherlant. . . . . . . -

Van Sauie. Cap.xlvij.

S#gbeplant van taerkeng bie onbet

•-# cñgbcſupuert zijn inbeſlente en

inben ſaerfſt:ſpuloſbt oock inbcnſcluentijt gbes

ſapct. #act mortel verheuchtbaerale ſp toutſom

me bifetig met afſchen man looghe.
-

, Van Alſem. Capexlviij.
-

A# boltbt begoauiel nochtang en mobſe

ſooſeet niet gbefayet oft gbeplant om baten -

reuckel als ombat ſy ſcet goetig tottergheſonte

beyt. . . .
. . . . . Van

-
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Van Roſemarijnende Ioſe- , ... ::

• • min. Capxlix:: : * . . . . .

R# eñ3|oſemin gropen op alle plaeta
*\-ſen/macrºdieuet## :

bengbeplant manipt mortelen inben eerfſt oftwä

betacpheng# . . . . . . . . . .

- Van Quendel -
tonſer vrouyven ! ! ! ! -

3 bedſtroo, Capl. -

O CHenbelig gheerne geſapet of gbeplanthpbe.

fontepnen/heken oft putten/ ciimorpt bact is

boot oot te ſchoonder blaberen. | | |

- n -## ij. gh lan 7

3lle grovetbetergheſaept bangbeplant:enzis:

- #pickmils nat ghettacckt cubebewust
jn. - ; ; ; ; ; ; ; - - 1 - 1

sun. Van Venckel. Cap. lij. -

V# molotgbeplant enbergheſaeyt inne.

#Lente eñ innertſberfſt/nochtans beſoete bea 1

#lieuergheſapet bangheplant te meſenſ oot

ſieuer inhc #lente ban inoen berfſt/mant by moet

veel foeter/eube heeft oorkgrouet ſaet. Yoilt ghi

Uienckel hebben bieſeer ſoete ig/ſoſtckett'ſact in

een bijgbe/eñplantet alſo/ofmenget bonicb meter

ter aeröe bact gbin Qaenckelſact in moppen cnne

ſapen milt, * -

Een cort verhael vande boomen ende boom

kens,ſovvel vvtlanſche als ghemeyne, de

vvelcke gheplant oft verplant ſijn inden

Cruythof Cap. liij.

- D# ſtruptbgfgbelijc boom gheſeytig/iggbe

HPmacct ciï geſchittaliccne tot be retreatie oâ

bcn maüer begbuyſgbeſing/ moeiche recreatie en

ſoubc niet uitogben ſoo boomgroot meſen met te

tiecken. De meltieckenbe bloemen en be crupbcn/

ten ware. Dat by ootſagbc.be"# Ciloſº"#
- l Cllſ,

e
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heng ſo mei totlanſche als bierlanſche/bic niet ale

leenc cngbenen onghclijck veel lieuclicket teuta.

keban be cruppen/macroockbe meeſten deel van .

bien brengben moeitgſcet ſchoont en be monner=

lijtkt muchten gelijc 15tanaetappct boomen/ſtie

trocn boomen/Arangcboomê/ HLilltoen boonnctthe

49oncillen/ #pattelboomciv bijgbehoornen/ ende

aubet bicrgbelijcke: Enoc on dat my niet verghe

tetreft ſouüctt in onſettttttyttyof baet bemaber beg",

bupſghtſing foubcmogbcn ſijn gbenotchte in me='.

mcn ſullen mp met coſte moorden ſpreken wanbe"

oefeningbe mante hbomen en de boomkens bie

inbert truptbofbehooten gbeplant te toeſcn/maet iſ

afbcſonntnigegcfcbfct ſijn ontſtentakett bc baegſe

kég bact bë cruptbofront om met beſct moet gea

lijck ſtypreſſen/ſticiteitcrg/#oattelbooſttë ſteberg/ .

akooſtlaets) palmaett cabe amberboenten. D'art-,

bec bie woonden gbeſaeytſ gbeplant en de wer:

plant opbepbelproftinpottch oft kiſten gbelijck:

#Lauwoerboomtöſſgpatbe/#Dattelbconten/joijtiboo

men titroenboomen ºpengebootſten/#Limeert

bo0liteit/ onten/ ºpl n enoc atta 2.

bet biergbelijcker die biet nact ſullen meetlaert ,

'megbert, . . . . . . . . . . .
3:3e tiºtt

Vande boomkens daer de haechſkens vanden

- Cruythof afghemaeckt zijn intparti-" -

- , culier,endeeerſtvanden * *

*. cypres capij, 2, 3 e . *

. ', ri: - 3 -TC . '

Dze typics boomſomel manncken alg mijfkë/.

becubel bat by int cvlant van ſcanbieit / man,

fcife cube intuoiſde te waſſende nochtang en dan

by hier te lande niet met groyë ſomber groote meer

ſtichtit van beſthoucnict en beuébt wanbetatroë.

4 op groyet van planten en beoot nariſaet op blog .

gbcſant berve battoe waterêſtiuieren/ma: - -

- 't -, - - - - OC tC
- • vwº - -



Van de Lantvvinninghe. I 3 Y :

bochte en beſltjckachtigbe plaetſen:maer principa :

dijck baet bpgbemiſte aetbe boe luttel battet oock ,

/iaal en legt men maet tentſomme ben put baer

#ingbeplant is eenicbmiſtb/ſoo ſterft bp totts

bact naet. (Betig bptang een miracle banbc na=

tutenant'ſact van beſcnboomvt melcheal iſt ſop

depne batment naumegheſien en tan/ſo groeten,

boont bact mt gtopenbc ig bie ſog hoogbe opaſt.

3iggbijtſapen miſt ſo ſult gbijt ſaven nu langbe

boycn/wanden twinticbſtcn ban 42etobte tot inbe.

mintetrenbe baet bp oock gberſte: mant tuſſchen

beſctmee ſabertig ſoo grootê gemepnſchap/batſe

bpcatig ſcbijnen teghen malcanbet om tTeerſte te

topcnt moactbool dat ghebeurt alſ een goetget,

ic taetig/battct Gock 'neel ſtºppg.cggtopt. 3jſt dat

gbyt berplant doetinſgbelijtr;ntact macht is wel

Dat ghijtnieten beſpregtſbetaerkêg afen bytect of

bcſoppen af en ſcheert want telt inach gbeenſnij

een heropaghen boe luttel battet ootkig. . .

: Vanden Rooſelaer Cap. lv. !

R#motbt ghcplant in éopogckelde batt

planten/of gheſacyt manſact. #ay woonbt gbc

# topheng gbeſneden in ſturrheng man

ier mingberg lanckenbegbelegt een en moet bie

cin mcſgbemiſtcacroc. De rooſeboom toemt ge

#tractb nooit: nochtans iſt bat ghy hem

ſacpt ſogſaept bent niet moeten diepe in baerbe:

eubc en bebliegbct m ſclucn niet in t'fact/mant bat

deyn gbeelſacyken bat int miobcl wanbcrooſt ig/

#tſaet manbeakooſt niet macrtgbene bat bea

oten en de gettocht is inbeſcluc battchtbic beroo

ſe macrºben bruyftijt moortgbrengt/b'wclcke rijp

ie/alſt ſmart cnbc ſacbte monot. - - - ,

ºp in te drijghenſcer welrietkcnbc13 ooſen/ſon

mtoctmen bestaatooſelaerplanten oft ſacyen op te

bgoogbc plaetſe/ oftsamen" "#
- - - - - - - - tºt zit)C,



136 : Dat: 1-1. Boeck.

'De gooſen ſullen voetbootcome iftbatghp totfe

omme pen rooſeboom een putteken maccat van

twee pingberg bleet/ennet'ſmorgens en t'ſauonts

baer in marm matergiet/nochtans niet voor bat

be iſtooſt knop begbint mt te ſpruyten. Eſſelue

ſal ooth gbeſtbieben/iſt bat gbi ben rooſelaer plan

tet in mannen oft aerben potten enoc in ſuitkee

manierentenbe iteerſtichept oefent en de tegecrt/

gbeltjckmeube moegeſConcommerg en Camoer

#" gbeltjck bier mooi beeft gbcleert gbe

15bpſult be perſtbc 1xooſen bouben in baet
tracht iſt batgbife ouergiet met# eiſt

t met man olie/ſobatterij olie botten op liggbc.

45bpſult groene gooſen hebben/iſt batgbiben

rgoſclaergriffit op ben tront van een oube tooief

loft van een cyckc/bot mei dat de 3 kooſen gheenen

teſtck en ſullen bebben. a 3

15bpſult betoobc1ſtgoſc ooit maken iſ bat gbp

nieparfumeert metſolffer als ſy beghint open te

Vanden Palmboom,Brem,Cedreende ºf

- Sauelboom. Caplvj. ''

D# gealmboom woonbt gheplant van ſchucten

1-’enbetacrkenkºtta bentmaelfſtenbach van ſlag

ſtembte/enne begeert mochte plaetſen. *

151ent/gbelijtkoockbeſteberboont (bieſcetiut

tclig in beſclannen)worbtgbeplant man ſchetſte

eubëtacchtng/int maſſen wanbet geganen/ontté

t begbinſel van begeerte. " Riº

Vande boomen en boomkens,ſovvel vvtlanſche als

hierlanſche,die gheplant ofgheſaeyt vverden op

'a bedden oft in potten inden Cruythofin tºparti
culier. Cap. lvij: " . . . d- - -

#pe
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D#groept op alle plaetſê/notbº

'tangaloerliefſt omtrent pe3ectant / in magrº

eubelichte actbe/baer be lucht marm enne getemt

pettig.ſay moet gbeplant fijn inben herfſt en Len

te wanplantëch tacken:cſi oerbrect bë inbe ſºject

tefeer met als bevochtichept coemt aen beſtoiſſe.

ggen macb hem oot ſapen na ben meertbienſten

bacb'ban ſºjectte in woeligbemiſt lant een en moet

biepe in bactbe micrºbeſicnt'ſcffeng: ciiten cpnbe

banben iate/moet gbibie elberg merplanten.

Van Mirte Cap. lviij.

D te ſugitte moet#uJeroen op be bootha

- ſte plaetfcbanbëtruptbof/ypantſpinaect boot

haren tcucke be plaetſe ſeer luſticb. #op mobt

# manbeſcbcuten bic ghettocken zijn man

t momtelºoft mantacrkensbiegenomen zijn ban=

penſoppe mannen boom in ſauclachtichſ maghet

cnbc bottelant, #p macb oock gbeſaept worden

op de maniere mannen ſlaumerboom/ macr ban

toemtſe traech noontg. Épſalſterſtboomc cñboo=

gbc groepen iſt bat gbiſc bicopilg rontſomme ſup=

ilettenbeſchgottemactt: cnbeſai boortg bringen

groote en beſtoomcbzuchten/iſt batgby tooſclaer

Baerby plant. âop begbeert beſpiept te meſen met

- menſchenpiſc/cnbc principalijt met ſchaepe piſſe:

#bpgbebacke man bien met matin mater/inclck

aer ſect acht# ig/gbeltjck ſomtijtg heeft

beuonben gbeuoccſt boog echte ſºjirtcboom biebp

een baenſtottegbeplant mag/bcipelckc ſect ſchoo

me op micg/batinent gbcuparc woerdt/boemel bat=

ment niet gaebe en ſoccb. Debcſicn manſgitte ge

baen in een onbepect mat en de ſect mcl gbeſtopt

blijnen langebaergroenicheptbeboupenbc.goin

migheſegghen batheterig batmen bit met deine

taerkenswetblegghe. ,,
Vana

* - ,

* * * *

- - -



1 38 Dat ir. Boeck. -

- Vanden Dattelboom. Caplix, *T -

D### -

tempcroclocbt ſattelachtich enbc blootblant.

Hbp woonbt gbeplant bart cleptte plantëinct be mot,

tel ingipaſſende ſtijcpe/ntact beplante moet mcl.

rontgomme beſct zijn inct bette actbc. Gijen ſcttet.

oock bcmarſtbe battel ſteenen in ºpctobteApelbtc#

pcin bactbe bicgbcmengt is met afſchen cſi mocl.

gbemiſt met gbcyten miſch b'mcick moet in bacte

begbeſteken 3ijn net t'ſchetp cytthc op macrtg:ciï

moet oot alle baght begoten zijn cnbc nooit alle

iateſout ghcſtropt reiſſomuſic be mortel/ oft dat

noch beter is/bithmilg begoten met water dat een

luttel ſoutachtich (3. Gijerckt oot battetſcer goet,

mate mitabat qualick van centen battel ſteeſiala,

lcene macb tomen tenen battelboont bic grotye

ef centen tton.ch crijgbc bie ſterck gijendecijig ont

Den boom te blagben/batnicit tuccc oftbrij ſteenen,

bp een boegbe cſ nacyc t ſtuncti iii iijn opact ſoo

bat beſcherpt cynben by maltalibercit tociuen/ cii,

alſoo in D'actbc plantc. mpatit boom acſen miobcl/ .

betracht wantumceoft britt'ſanten ghcitotcht hijita,

bc macbbentronck vanocn boont boltouicitbcrº

# groeyen. Gºjcrck oot/bat in bicu gbp.

bcg # bat tumijfkcn Yanbcit #Dattciboont meel

bluchten magbeſo moet gbiby bact planten het

manncken mannen battclboom/cñniet allcente tê/

maer rcelift mogbclitº ontbatbc nactbcpt marct.

Dat betracht van betmauncké boot octominirtie

batt Dë opint# 'opopt tot het mijfkcii upact

Door b'otterbloebitbcpt banbc bluchten toentt. .

Vanden Pijnappelboom. Cap. lx. ,, . . .

15 19ijnappelboom groept principaltick matta,

'De keermt t bt melcke moet gbeplant oft

gbcfet meſen in ºpttobit oft in JPouemble iit

warme landen/oft in goprockclic cube Gegcerte in

coane plattſcn/oft omtrent t vallen mannen i9ijn:

appcl
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appel/oft contginaet na in mei ghefpacphe enne,

gocbe acroc. Bijen ſal dock ben pijnappel# -

meltoft met een icbpſct niet brekenom bepingclg.

tebcbben/be meltkemen omicbagen eer batmenſe,

ſettetſal laten mcycké/cfiſettenier ſcuent ſamen

omtrent bijf mingberg biepe innaerbc. 3igſpºmt=.

gbeſpoten zijn, ſo en moet men bie niet terſtont.

verplanten want ſp en ct.pghen gheen mortelbä

met lantheyt van tijbe cſi qualtjck/ſo bat ſp niet bä.

niet bact groote ſchade en mogben berplant mone,

ben: ſºjaet als pen tijt van verplanten gbetonië,

iëſoo ſiet wel mooi m'nat gbi de principaciſte en

bitſte mortel niet en quetſt, .

Vanden Vijgheboom. Cap. lxj.

D#boombchocftplaetſenbiewcitetſonnen.

Zſtacn cnbc.ccnen ſteenachtighen/trijtachtigen

eïſomtijtgcenen keyachtigen gront/principaltjt.

bc boomen die bedeyne onghen baaghen. De melt

heſter ſoete en bemitachtich 3ijn gbelijck bie man

gelarſeille:ghtlijcoock begbene biedt groote bij.

ghett blagen(bieſoſoete niet en3ijnen forgotatha

titb)begbceten met embe meligbemiſtiant.#De bija,

gbcboont#toel in een marmccnbcgbe=

tempernelocht/mantbct is cenen boom die ſect.

tecris/cſi lichtelick macb panne moaſt beſchadicht

woonbë enoc naube minben gtcbºokcn/ macront

bat by behoort gheplant te meſen inbeſlenten na

bcn monſt/tegent'45upbc oft Doſte in groott/bic=

pt enbetocl#putten van ſcheuten enbc

tacken bic bot knoopë3ijn/mät bic3ijn bc blucht=

bactſtc.#bp macboot geſacpt motocin ban gconcit=

te bijghen bierontfomme met een cleyn toombckë

#3ijn/baer na alſoogbeplant cnbcnecra

clijck begcten. Pºlaer veel gemackclijcker mach

bigbegriffit motocn in eeiten pruymboom oft a=

snattbciboomn / woattt bp buert bieg eurs: '

-- - - -
ICt



14o . Dat; 11. Boeck. ' -

32iettemin bi3ij geplätof gegriffit/bp en behoeft

niet meetbcgoten te mcſen 7 mant te mcelmaterg

totrompeert de natuerlicke ſchoonhept mannen,

wijgbcb.com en de bott bent lichtelijtk merrot

ten, waeel beter macrt ombieſchoon enne onucht,

bact te hebben/batmen beplante ſtake in een ſquil

it oft 3ecapupn/ofte mepcken leybc in pckel/ oft.

tonſomme beleibe met oſſen meſt oft ongebluſtbt

talck. 3|ft bat gbi milt dat de bijgbcboom ſpabe,

bynthten# tºt'meltkcie teghen ſijn natuere/.

ſoftdt gbiafpluckcnb'eerſteionghc nijgen biebca,

ginnen groot te monden ſo ſaluuben bijgbcboont.

ambere bijgben boontg brengben/bic tot be mine

ter tocſullen mogbcn goct blijucn. . w

ſayſal oock outbtbact zijn cnbc voltomen mij=

gbenbicſecrgoet wanſmake3ijn mooiſte bringen/

iſt batmen man dat bi begint blaberg te crijgbeuf

roontactbe biegbcſtooten cnbc gbcmcict is in be

wuplitbcit van de olie van olijucnº cubt menſchen

preck/acnbcwoontclg legt /oft oeck algbybegbint

blaberg te crijgben/ batmen beſopheng manbe

blaberg en de bepuben van be tacken af ſnijbet, is

#Dc bijghen ſtillen moetbrijp molben' iſt bat=,

men bupuen mcſt# ontbct cen gentengt

€11D02#met olie ban olijucn legt op de

mottele mannentjghcboomcn:oft ootkiſtbatgby,

De onrijpc bijgbenaisſy begbinnen root te wota.

benſmeert met ſap van eenë grootenapuin ghca,

mengt metpepet en de olie. -, ºf

15by ſuitſe doen hebben biucerſcb.colcur/te mea,

ten op d'cenſubcºmit/ cnbc banbet ſubc rootſ iſt:

bat gbi in een lijnen boterken t'ſamen binbt,

t’ſactſmantmcentrbanbc bijgcboomê/ ciï alſo plan.

tet enbchaermaer merplantet, - ; - -

De#cn ſtillcn bambtn boont niet ballë/

iſt bat gbibë moet van ben boom toutſomme out=

gracft cnbc bcſpgept met pckcl cnbc matet#
- -- CIC3
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eltgetten bele onbet cen ghennengt.

15bpſult bewijgben altijtg merſch houden/ iſt

bat gbibie legt in eenen pot bol bonicbg/ mei toe

gbehect/ntaer batſe malcanbct nochben pot niet

en ghetaken: oft oock ift bat gbp biciegt in een

tamootbe iegbelijcke nijgbc op bact ſciucn/ ende

bat gby betaumoonbehangt in een bontkerachti

gbeplaetſebaer noch biet noch toock onttent en

COC!ltt, -

#De boogbeſultgbigoet bouben/iſt bat gbibie

ſpreibet op een bombe inben ouennaet dat bºbtoot

mten ouen is:baet na legtſe ineenennieuwen act

ben pot/bie niet verloot en ig. -

Vanden olijfboom. Cap. lxij,

D# en groept niet in be ſtootberſche

landen ſomber ſongbeenbeatbepotſom dat bp

begbeert een mernuccnbe getemperde locbt:mact

miltgbp ben olijfboom planten in umen trupt

bofſſo kieſt een plactſc tegben bet éoup.be bic boo

gbegbenoccb netbenen is 7 eft goet dan gtonbe/

ûnbct clepachtich enne bouengbemengt van ſauci

en be crijt/bithe/ mocht/cnbe niet mageryembe bact

ſuitgbiplanten ontrêtbalf ſºjectte oanbeſcheute

en beiongbetachen/ bie ſchooncenbe#
zijn/gbetrochett manbetacken banden olijfboom/

alſoo bicke als een en arm bouen be banbt cñ ana

netbaluen moet lanck. Menbegbyſuitſe in bactbe

ſteken alleleens gbelijdſe op ben boom ſtonbcn/

betonnerſte cynbenebermaertgenbebet opperſte

terdocht macrts moant iſt bat gby bie merkcert

in b'aerbe ſteket/ſooſuilenſe qualijck mortelg trije

gben/oft al crijgben ſp monteig/ſoſuilenſe altijts

onnyuchtbaer blijuent men ſaiſc moeten beſttijs

hen ſoo melhenebenale houen met bonith gbea

mengt 1netaſſchen/entbc ſoo biepe in b'acruc ſte

ken
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ken/batterbouen op fijne acruc bier bittgheren

Dicke liggbc. ſbbp en ſultſcootk niet berplanten

1noot be bijfiaten/maet baet en tuſſchen#
bit alle macnbcn moetenontgtauen cnbenniſſchen

inben berfſt met ghepten meſt/ en bt beſpaapen

met regbenmater/ licuet ban met fonteync/put

oftriuier matcr: enbeſomtijts ſupueren wanbc oa

meruloedighctacken/principalijck oanbe brooge

enbenotte ſcheuten: 32iet ſnijden voor beatbtia

renvenue bact na banachtiaren tot atbiatenvenne

altemet5 begbieten ben bott bambt groote enbe

ſtercke olijfboomen met bloeſem van olijtwen/ont

te bcmaten bangbetoogmte/bie beſen boom bit

milg binnerlick zijn/Cloontgſalmen ontgabe ſlaë

batter be beeſten niet aen en tonnen/ en be paintia

paltjck van het aftten van begbeyten/ bicſe tere

ſtöt geheel onvruchtbact make ſºjcnſaloot geen

#poten omtrent ben olijfboom/ban bijgbe

hoornen oft miſgaert/ber melcker gbebuctſchap

bem bebagbelijck i5 cñ merbeutbt: mact by batct

mtermatenſecreben cyckeboom: moât macrt dat

bp# matcbaet ecn epcke ootgcgtauen ig/

by ſoubc terſtont ſteruen. GJenſept tmelcke echt

ſcermonnerlijcheſake ig/bat ben olijfboö mucht

baerber montefioueruloebiget muchten voorts

brengt/iſt bat bpgbeplant enbegbeoefent voorbt

van perſoon.cnbiemaecht zijn/oft bic censauberg

benne niet onſupuerten hebben: ia in ſommigbe

landen bereynchinberg planten, banbelen en de

regeren bc olijfboonten/maet boog batſe ſcooorte

enbe muchtbatt monnen. * . . .

Van Fiſticen. Caplxiij. . . . . . . .

E31ſtitenenbeboeuenghccn minder neerſticbeit

* Dan be olijfboomen/efi millengbeplant zijn out

trent ben eerſten bach van 3pril/ſo woelbermane

neken alſt mijfken/t manneken met ben ruggbe

gbekeert na bºmefte/in een bet en de opcm lant: eiï.

bact
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baet moecht gbibiegtifficn op ben ſelucn/ oft op

ben termentijnboom/ boc wel natſe ſommigbt

# op amantbel boonten. Deſcitboom mogot

uttclgbeuonden in beſcialtbcn. -

: Vande Citroenboomen,Orenge boomen, Li

moen boomen,ende Poncillen. Cap. lxiiij.

D ſ& Cittocuboonnen/ADrenge boonten/#Limoë

'boomen/entbe 19ontdienſ cyſſcben eenberban=

De ocffenintgbe/ om bc gbeltjcke natuerc bie ſp

t'ſamen ottöct malcanbet bcbben, éop begbceten

te maſſen in cen opatine ettbc bochte lotbt in een

ſomberlingbe enbc malſtbe aerbc ontrent ben 3ce=

tantenbe bäet meel mochticheptgig:eñ battegben

be natuere oan alle ander boomen ig/ ſy groepen

banben éoupben mint ciï manben 32oo?ben mog=

ben ſpbcſtbabicht:#Dacrom iſt batmcn beſc boo=

mmen opuocben milt cnbc boert groepen in de lan=

bcn bic toubtachtich 3ijn/ſgo moetincn boom al een

laetſe kicſen inben cruptbof/Dictcgbcn bct fupbe

act/by be mucten/ont batſeſoubcn mogben be

ſchubbinghebcbben tegben bcn3Roombcn mint:

oft om t'ſckerſte ſo moctanten die ſaepen oft plan=

ten in balue tonnen bic gbedoucn zijn/ oft actbe

baten biebaet toe benuante 3ijn/oft oock in kiſten

bic onbct bncet 3ijn cnbc bouen ſmalachticb/gbea

1uaeckt ban gbeſaccbt bert/ſcer mocl.cnbc paſt gbe

lijntt enne in een gbcbonden/ſo battct niet upt en

intacb ballcn/mibt6 bat bcaetbc boog bicopilg nat

te maken eñte beſprepett/altijt5 boogct cooint in

mbat manicte battet 3p/ban het hout:maet nochtâ5

Battet begieté bë boomc moctſclgcue om te groe

pen:ntact më moet bäottber maken centë uptgant

boot het materbatter te mele ig/geltjck nten doet

inbetuypen bacrmcnbclooghe tu mattt: #Daere

omſo platttſc oft ſaeptſe in ſulcke batent biemen

boeten cnbc ſleypen inacb op matplaetſe batanen

mil: opant om dat beſt boomen oft planten ſtera

- 110210
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uen/algſp ſoo luttelaiſtig/beuroſenſtin/mitte

batſe teer eñmalſch ſijn ban natuete/ſo ſaiſtten big

moeten inbewointer na batſe mclgbehertenbchte.

ſetſijn met ſtroo / of met Camoerbe rijfkens (bt

melche cen natuerliche contrarietept hebben ont

te beletten dat be toubt ben niet en ſoube mogbelt

binocren) moeten op cleyn magbens in ghemelfse

kelberg/ enbe als be ſomer woebergbecomen is/

meberom van bact balen eñbrengben inbc blackt

goonneſom weber moetſcl te nemë mãbc mermte.

Ziengacnbc.be oefeningbe enbe culture/ſp motz

bengbeſaept manbaer keerncn/enbegbeplant bä

ſcheuten/ tatrheng en de griffien. De maniere

van ſaepen is batmen ten eerſten Baerdemelbe

repbeenbc miſſcbe omtrent be maent ban gegeper

en bebaer onbct mengbcboutaſſchen of boot t be

ſteaſſchen van Concommerg:bact naſalmen lege

#in putten ban eenen baluen boet bleet baie

eernen t'ſamen met t ſcherp cpnbe op macrtg/cii

#plompſtteghen bactbc.. Dat gbcbacn 3ijnbe

o moetmen bic bittoilg begbieten metlaem ma=

ter/oft met ſchapenmelt mant ſy ſullen bactboog

beter en beter ºntſprupten, ſºjaer en mergeet niet

eer bat gbibicſacpt/bat gbpſtte meycken legt in

topemeltkbat lacuigt en de milt gbijſt ſoete beh=

bcn ſo boet ſupcket can bijg int melck bact ſp in

weicken ſullen. - - - - - -

app beſclue manicre ſtilt# in mei#

enoe ongbeſpacphe acroc planten bact ſcheuten/

tatrheng en de griffien / omtrent balf ſºjepelſtee

kenbebe bitſte epmben opmaerts, 3inben ſcluen

tijt niogbcn ſp ooth gbegriffit mo?ben op gras

naet boomen/peerboomen appelboomen/moer

bcſic boomen/ſtlocn tuſſchen bet bout enbe be

ſchopſſc/maet inben ſtrupſk bie gbeopent ig on=

trent be mortel: gbp en ſuit oock gbeen crupben

laten waſſenbaer ontrent/ten ware be"#
bCWIJClſze
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bemelckcſg geerne ontrent bate hebben/ontfans

genbc ban bact groote bulpeteghen betonat:iac

Dat meer is blaſtben wanbeſCaumjogbegbcſttopt

tonttſontme be mottelen banbeſCitroenboomenv

makenſe ſchoonbetenbe muchthacract. Tºt

#De ſCitroenen/Atangen/#Limoenë/enbe 19ott;

tillen om wel te mogen bewarenaſalmen ſnachts

plucken metten bladeren tuſſchenb'oude cii nietta

me ſºjattc. #bgſuitſe perſchef goethoupéal het

ſaer beitte/iſt dat ghpſeſteecht in dehoopcu watt

gberſte oftſagilityoft iſt bat gbpſe beſtrijdt met ges

fintpertplaeſter., 35 g .

# titroenſaltooteiſotte weten iſ bathy ga
griffit is op eenëmoerbeſteboomneiïfatbebben

ſuſchen gebaente alſnten ooil/iſt batmen eetbat bg

ſijnen bollen mag beeft, ben ottertrect een fopnie

bie binnengbeſneden is metfulckenrfigucten ale

men begbeett/enbebaet in fijnentoaſſe neemt. 37

oºg: ' , ' . . . . . . . . ti. fºtº ºf ... :: 2tºt

ººstiga. Vande Granaetboomen. Capixv. 1 : : : :# .

* : : ::3;ntiTººg al:: g:

D#granaet hoonten enbeboeuenfo cuticuſclic

niet gbettackteert te voorbenals be boogſepbe

pluchten/ombatfe moontstonten boom planteneiï

ſect melmtogbentegen betgranten in baerbe/nnaer

- ghcenſing en ooitlenſp gbegriffit moeſcn, 3ltt bieit

paig ſpiontheuneſcucbbitb3ijn nietmeiſupueiſt

oſal be mucht onghtlijch neelincetnet meſen ch

beter gbefatſumeert: maerfpmoeten gbeplantijn

intiásupoen enDenemmermeer intaooſten noch

introeſtent/tmantbatig dat ben fog wel alg bent

wongartt albermeeſtdjinnert, ſhothtangſuitgbg

merchen batnetatheattliegbg graucheutelephen

ſuitinnaerbeabeboonen gbenomen te meſtnale

hemdentre gebotzijn cnbenuetocr(tuoticketon

tratie ig ben fcbettten bananocogboom.cn)iaebat

De ſcheute #g mettertonen aangaan"#
00El f: k , .
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ſoſalmen biebicktoile begieten tube latten als de

#oontte in 3Libraig. - - - - - - - -

'#De granaetboonten ſullen ontuchtbaet 3ijn/ íſt

Datgbp potteleyne enne éoppingtrupt ſamenſtanz

tet/enbc baet inebe ſtrijdk ben ſtrupth mannett
bobin, : ,, ! ! ! - --

# #De 15tattaetappelen en ſullen niet ſplijten noch

berſten op ben boom/iſt natmen op ſteenten legbt

acnbewoogtel alſnten ben boom plant:inaetig bent

boom geplant/ſo ſalmen planten bpbc toogtel baut

ben gtanaet boont gre alupn oft ſquilie. |

#De granaetboom en ſalſijn blotmen niet netlie

ſen/iſt natmeblputati tſiacte ſijn voortclbeſpropt

met ſteile piſſennet ſo veel waterg bact onbet ges

mengt, i. ' , , . . . - - - - -

# #De#ſalmenlange bematen mo

gen als biegbe 'woonben in ſchoon merntuoa

ter en terſtontſmebetootgetrochen/oft ootiftbat

men bic man maltanoet verſcbcpbëlegt in broocb

ſambt/oft in hooptena van coolne/woter goonnet

totbatſe gberimpelt zijn.
* * * r.- - - - - - -,-, t" , v.

: : : : : : :
- - -

» -

. * * * 3!;". - - - - - - - - -

ag vandetwee particuliere houen ghelegen dee- *

4 , ne teneyndevandenwarmoeshof, 't

gº: * : ende dan derteneyndevanden ! ! !

. : Cruythof. Cap.lxvj. . . . . . .

D#Yoarmoeſbof ſo melatg ben ſtruptbofvoe

ſenbe mannenootſcphe grootte macbnoth tot

bentmaerts hebben twee oft bagghenieten tante

tot profijt van.ben nabet besbugſgefing oftbanbë

dact gelijt om te winnë meeſtooume/bolberg cact

ben/vlag eñkemp. ſhocb mogen mp baet bp boet

genfafftaenſboemel dat alle beſchingen/geitjchet

tontfact in bienbat beaerbegoet ciï natueriicier

mel verdienen cube meerbich zijn een beltalieeng

te bebben ſcnbegbcbouwette weſen geitje gtacts

enbetontſaet, ,,... 5 ... ... T- vad
:'s, 2 ºf AIlCG

- - - - --

Fiº
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- Vande Mee. Cap.lxvij.

&#p ſullen ban om be tannte mee/bicbetetbez

gecrtig batt bie toilbe/bict bewmate een plactſe

alleencban onttetit een bunbtr groot/bewocitke

gelegê ſal 3ijn niet3ce bcrtcbant matet/mact ge

monnen op goctlant/op betchſhêgbfcbtet bp cent

ſtaenoemaer minder dan begentnicoopſeggëſul

len manne nicuuoc ooijgaert: ooât bitcrupt btcft ſt)

nen befottoeten tijtman woïntiëleï oefencni gelijc

be toijgaert/bge koel battct. Dit onberſchept ig/bat

b'ecnccruptig/cfibianbct cert boomhé:b'ccn ſterft

allciare/(eñoock inten bcboeft maer De opentcl tot

begoebe bermen)enbcb'anbct blijft tenminſten in

ſayſoene tumaelfiactlanc/maet afb'eetſteſcg iaten

3ijn van groepen met wat profijtg/ciïb'aunct3tjn

ban gebecl cnbcbol profijt / kotgenontent'petikel

ban bagclºgtootcn tegen en be borſt/bcntoclckett

oocben mec ounctuoogpëig/cfibicooilg meer ban

bc ooijgaert/onn bact tectbept. ſjaet bittſſcr/bat

t bermgieſcat banbeubijgaert niet en macbberbaelt

woeſen maer be incc macbberplant en begbefapet

metocn/gelijt ootbewooumccnbemcebt tºmelcke

particulierelantneringbcig man bic matt Stouena

tcn/enbe ben rijtbont en bet profijt bäbe metmerg/

bie laken oft ooolle bettocht met boat bettoc battct

Doch ſije, - , 's

#pe wortelenpiegby planten eñoefent ſult wil

len(upant men ſacytſe niet) moeten couté man boo

ge492onentie/eft banbe berſchtc woeſen: ettocaenz

gaeube De ſntake ciï b'aenſſen/ſo moet beſe woogtel

banbegeelſte 3ijn/bitke/ſaſelachtich /tteckertbc op

betrechte drange toleut van 13 toucnte/ſcet bitter

ban ſmake/ef inbeſcube(om biete ploeuen) too=

betenbe ſapachtiget/batig te leggben/mitt bgooz

gbe enbc boarc. ' - - - - -

* Den tijt man bietc planten/ig ban gegeerte tot

balfººgtpcºntact en"#ven bactaf

te btb=
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te hebben/bantonce iact nadat gbpb'eerſte platte

tinge gebaen bebt:maet gbp moet obeſlupt batte

be ince mcl bewaren voor alle beeſten/mant baet

en is geen bingbett hat be ince meet binberg boet.

gilg nu ben #berfügbcromenigt en alg gbpſiet

battetttuptbcgbintgbeelteupo?ben enbe te verlie

ſen zijn natuerliche bermc/fo ſult gbpſe opttreckëf

efibe toontelen aftrecken/bemclche gbp ſudt mora

pen op umtboopen eñbcuuclkeng/eft laten bloce

# impoft bierhagen alſt goet webcr/ig oftanbet

in 6 ſcs oft acht bagen alſt regenachtich ente bupi

bmchetig/batt na ſtuit gbpſe boen opncnnen/b'act=

bc afdoppen enneafſtbrabben/ batter geen meſtlin

gen acn en blijuê ciïalſo geſupuert 3ijnbeſult gbp

Die planten om te beſigen oft om te vertoopen.

- 2 ,vanvvouwe ende VVeedt. Capiaviij.

- 2 - 2 , " -

A ſengaëbt be moume en het weeot welckeber

Aºſtbepben crupben3ijn/bie upo:ben gemonnen

op ackerlant oft ſaplant gelijtk de 13apen/boemci

batmenbaerafmaet het# 211 11CCritt EttDC

b'langſte mannëſtocht en bloemë:geen man bepbë

en mzecſcn noch bogſt noch tegen noch ongetijbige

tonben, mel iſt macr te ſcet nette aerne en dient

ben niet ſect Wocl/meltke contratie i5 ben mce/bie

ſofeerberbeteringhe want lant behoeft als betere

me efrootjgaertſiaebat mcct is/ſy upil battetlant

ouet anbetiaer brake liggbe/oftanberſing bewoon

telen bieſo nicupile geplant werpen en tonnen tot

#" bact Deutbt enDe

CCâCijf, ,, . - - -

dat Vande Volders Caerden. Cap.lxix. * *

D# bolberg taerben gbeltjck alle ander ſpeciers

man taerben 3ijn beet en de broogt. Deſe platte

tc bient grootclick(te wetë het hooft batſe poogtes

brengt) ben volberg/ om te rouwen bacriicoer
u ººi # * - niCtt=
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niet toelaketten / citbc.be (bolle af te halen ontbc

daketten te berepben ertoe gbeſtcnbct te maken:

beg gbeltjckg bient ſpootbcn bonnet makcrgt na

bat be bonnettcn gbebacpt/gbcbolt/gbcſupttert/

enoegbemaſchen zijn met ſcepccnbevolaerde, ºpe

gbene bic nu met bit crupt begbeert ſijn profijt

te boen/bie moetet ſacpen oft planten nuct po=

ren/on batt'matcrſoube getijbitblith mogen itc=

berſincken acnbe mortel cf getten een ghebeurige

berſchept. Een ig oot niet man noobe batment cl=

berg ſapeban op plattſen bic rebclit mattrachtich

3ijn/wmant be ſcet groote botbticbept macctbc cact

bc oft bct booft bactaf(topclckemen meeſt bäboc

nebeeft)cottctenbe onprofijtelicket: met matbſe

niet afſluijben troch by cen binbeat balt met blootb

mcbcr/eſitenlantſten omtrent bc maent dan fot

tober enne noot t moetbſtc intepnot mangocp

tember. éoomntigbedarenſe# beoogert inbc

ſcheute op een beſomber plactſet out bat amberg

ſomtijtg tºgbcupo?mte ben ſtele afbijt bact betact

De op ſtact.

van Saffraen. Caplxx. ' ,
-

- ' . . . . *,

D te beſt buyſtſoubcnbclicben ébcbc geſchicſte

lantdicben achten groot cnbe bottbcttington

tcr mecrben milbert goaffracny wocicken b'oubcrg

ſCattbatmug becten :520chtatto en bietttong beſc

plante 1tict ban om bactſact/upelck bcn nucttſchert

be flupmenafiacebt/enbcig een recht boetſcl boot

bepapegapen bic batſcert glycerine eten: bit crupt

alſt toch volwaſſen cnoegbeoefeut ig/taartbtſe=

ket groote bollekeng/gbeltjtklooth bollenutttöc

mibben bact op een bloemc biebcuretijtefaffracn

gbelijtk ig.ſbct bott belan begroote beuchtetoant

het dat betert enoc wet mactht/cnbc oockt en bee

boeft niet veel boetſeigt mochten lactna natghek

ik iij plutt

f
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pluct is/gbeen moſtel achtet/bic inchcrom ſomſbe

mogbengroepen mtſpuyten/oft betlant beſcha

#ig voelſo becl profijtgacntminnë ban

beſcn crupbe/alg acnanijgen.be benckel:mactalſt

algeſcptig/een gottbuyſman brengt alle binghen

#" enbemtaect battet bot met ct opclgbelbt

ſ3 l Dt. - ; * * - - e -

ſbet oprecht ſaffraert/t'meltke bicnt om te beſte

# inſpnſcom ſtbilbtrcn cnbc permen/gbeeft at

ept en de profijt geitjttaic van Tourg / 49)ottente

eñ be 19ontegieſcn incl opctê/bemeltke groot p20e

fijtbaerbp boen,ſºjenplantet gelijt beſCamilleint

mtromen mannen iate:macro aerne moet goet ei

met genet zijn:mentrenetſecr ſtijf met boeten alſt

ſijn bloente Woil ſchieten: 1ntact alſt ſijn ſcheuten

gbeeft/ſo moetmen be natuerclaten getoonbê.3jnt

pluchen moetmenſlatplaken 5 bcbben/ om te ttct

kcn motſijn bupikcng: bact na ſaiment mcl laten

bgoogben inbe ſchabuupc wanbet é»onnen/ enbe

becken metſchoonclakens/efitcynigen en ſupue=

ten tot batafic muyl oupllichept bact upt ig Zenbe

ban bemaré in een brooge beſloten plaetſe.gooim=

# upillen ſegghen battet tc ocel beſigben van

tſaffcaen ben menſtben binpert cnbc quaet boett

enbc battet cert particulierfenijnig voor bet beta

te:niettemint'3pboe bat mil/bct brengt ſcet groot

profijt by/enbcoacroniſt benuancende begbcert

bambert bupſmatt bie niet en mid batſijnlant geen

profijt en boc. - -

Een cort verhael van het ront

ſaet, Cap.lxxj.

I#en ſalbier niet ſeggen baube ſtoppeltapen/

noch banbettmecambere ſoortë manrapen/ noch

coc ban moſtaert/ milie/boccupepot/ citbc comijn:

notboot wanbegruen/4Lupinë/4Linſcn cijfenc=

griec/melcke al ſaetig tot profijt enbc geticf bail

Denbupſe/b'mcicke mpbewaert hebben# betts

' : ', CWIJCf 23
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ertoeten boft biegbeleghen is ten epube bannen

koarntoeſboftmaet it ſaſ bierte openen woeſen met

teaonerteren ben goebë boeuenaer bathy om zijn

#te bonnen/bemijlebattet blake ligt na

Datbp heeft het beſte graen(mant tenſalt lant niet

letten)baerſape ſtoppeltapcatenbe anbet tapen/

aengeſien bat be mortelen na bat beplanten ontge

trocken zijn/metallen mecb genomen zijn/ſo bats

tet d'aerbe gebeclic af merloſt is:3mberſing enſon

ben in toecomenben tijt onbettºgracn niet han

3Lampſane/ babijckenbeanber ontrupt groepent

€5onbettooijfel het tontſactie alſo uncl ban noobe

ben bupſgbeſin/ aiſt graen om htoot af te backen:

toant potage is altijt moel van noobe onbet een

bupſgcſin in mat bups batoot ºp. #oonimige maa

ken bloot van milie/maer batig in tijden van feet

grooten noot, anaert ºp wat mij beboonë/ etme

ten/ticeren/bitſen en mogben niet min begheett/

noch en zijn niet ergbcr ban ſmakeban ertten flu

pinenwcomijn/fenegrieckenbclinſen: ban melcke

tudtute/ ons bier niet meer te ſpreken/mant het

noobcloog i5/fullen mp uſenben om al het be=

ſchcent baerafte meten 7 tot be culture en de upin

#" man graen en de rontſact op atketlana

Bil, - - - - - - - :

Remedienteghen d'accidenten die dencruy

den ouercomen. Caplxxij. . . .

Dte ſtruphen ſomelne geplante als begetaepe

-'ne inbebouenbict noom beſchuenen/enlijbert

niet alleene ſcbabc van bagel/blickſcm/boubert

bogſt/neuci troeft en beantict manaet mebtt finaet

mogbenoot#van bet verbernen/bat haer

liepen doen meelwommen enne heeſtkens/ gelijck

ſprintbanen/rupſenen/woeſelhengſrattenſoo mcl.
tamme algw"#"#
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-,"

muggenſoleermupſen/meetblupſen/ml
opië/ſpactie

# ſleckê/ſlangenenbe

arberbet gelijcke gebiette baermen neerſtclit be

boont tegen te morſen oftanberſingſoube bt oefca

ningeenbe minutingcbanbe botten onprofijtelick

zijn eiïbevaber beg bupſgbefing ſoubc baet clepit

genocchte in bebben. Daerom foncrſtaet met coma

te woorden beremchien bie man noobe zijn om te

ſtboumen ſulthcacribenten. ,, , ... '.

27egen ben hagelhebben b'ouberg ben omname

hant baren bofrontſomune beplant met mitte

baponic: oftfp nagbciben tegben tenen hoogben

# eenent kertkool met botgbeſtreckte bleugbea

- - .' ;

-- #benblicſcinenbc bomber en ſtillen geen ſchabe

boent iſt batinen graeft int mibbel banden bofeta '

men loofboſch in een en aeroenpot. Ander bana

# mibbel mannen bof/oft oock inbe bier

ottken mannenhof derntgpluymen/oft het wel

van ren3cecalf. &nbet#amen veel lauwetbooa

mentontſomnte beubof. - - - - -

3jſt bat bencuclonepcbt eenigbe ſcbabe te boen/

fontoetment boopen maken op biuctſche plattſen

wanbcn bot van afgbeſneben mijngaert rancken

eiiban ſtroo/oft crupben eñ boomkeng bie op be

ſclue plaetſcootgetrockë# cñ ban t"pict bact in

#want ben roock ſupuertbe ncuelachtig.be

OC)t. ,''. ,, ! " " + . . . . . . . . . . . . . . . .

ſtegen bë roeſt/meltke een corrupticie bie ben

truyben cnbc boeiucn toetoemt boon centſnabt

conſtellatieven is niet beter paſte verbranden inct

miſcbben rechtenbobatie van cenë oſſet in ſuicken

manierë battet valt alléſijnen tenègrooten roock

uattonittmant beſen roecſalmcronijnentenbereſola

#tºeneemt",
- • ' , 23-2:: : : : : : : : * * * * **

* - ſoube

é

,, ! #
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ſoubt mogben bencrupben ottertomert/ſalt goet

mocſen batmenalletſaet batmen inbcn bof ſaepen

milt brooge opt bel dan een ſchiltpabbe. (Dftmen

fal te veel plaetſen van bë bofplantë muntc/princi

paiit onbct bccooien/oft sockfaepen tuſſchen be

potage crupben/citeren/oft takettc/oft t'lant mana

DCit.# miſſchen met ganſe miſt in pckcl gbca

tegben beſlecken ig feet goetbc berſche bityfit

bept vanocolic/ oft t ſoet maubcſchouuoë geſtroyt

inbe botten. - . *

s ontbc rupſenen te beletten moetnicitbc crupa

ben beſproepen cnnenat maken met matet bacrin

# zijn aſſtben van mijgaert rancké/oft pat

meren be crupoen cube boomen met leucnbcit

folfer. #oommige woeycken bcſabettin loogbc van

afſcben. Die man het bottt balt bijgbcboonten ghes

blaubt zijn/ cñ om bc rupſengtcnocnſtcruen ſoo

mompenſe op beſcluc tupſcn3 be ſeine afſchcn.

3inber bcbben licuette planten cen grootc ſquille

oft geeapupn/ oft te berbranbë be ſtampernoillcit

bieuot nooteboomen groepen, oft een grootcute=

nichte bäbicſloot om batſe boon bent ſtarttbic bact

af tonnen ſal/allc gbeltjck ſouben mogbcn ſtct=
IIC!l, * •

#Dc bloepen ſteruen terſtont liſt batmenſc bc=

ſproept met ſterckcn afijn gbentengt niet ſap batt

bilſem crupt? oft met water baerſcheerlinck in ge=
ſoben heeft. . . - •

#De muggben ſullen ſteruen iſt bat gbp tupte te

toepckenſcgt:enbeſttopt inbc bouë: oft iſt batgby

ccnen rooccñ bomp inactt man gaſbantint oft van

ſolfer, oft van tonijn oft man oſſen miſt. -

moilt gby be bliegen beriagen/mactt cenê root

oftbomp van Coloquinte.

# #Dm te bergaberê op cë plactſcallcbet gewooznt

te met ſcet veel moeten chauberbier gelijcke omte
- 35 b DDGüCil/

* * * * * * *
*-*

3. 4 d'-º
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bootenſo moetmë op be plaetſe principalitbaerſ?

meeſt 3tjn/ mtſpn.cpbë bebarmen cñbetingemant

ban een ſchaep bat onlantg heeft geboot geweeſt?

bicnoch niet met alle ſchoonegemaert en bebbêge

meeſt/mact noch wol bmerg zijn/enbc binnen twee

bagcn bact na/ſult gbpſe aliegbeltjtboot binben

in bcſe boogſcpbe barmcn. - . . -

Gºjenſal be mieren beriagbcn/iftbatinen beta

baant be micten bie gepangen monben/oft tft bat

nnen beſchotſe man be plantenbaetſp met groote

mcnichtc onttët 3ijn beſtrijdt met galle man eenen

ſtier/oft met betottie van #Lupinen:oft oot iſt nat

men inbcn bof blant wilde contonamers/oft iſ:

batmen met mit oftroot crijt btnboom beſtrijckt

bactbc micten zijn. " '. -

#De ſprintballen en ſullen bent crupben niet miſa

boen/iſt batſe beſproept3tjn met alſem oft parepef

oftſantotie gbeſtootcn cnbc gbemcngt met boa

$Ct, * .

#De belt ratten ſalmen betiagben/iſt batinen in

bact bolen mompt gebeurenbebe bontſbagëſtceta

lincſaet met elleborugcnbc gerſten meel. Dft ont

tſt. Dat gby ben inganck ban bact bol.cn ſtopt met

3Lattopct blabcrg / om bat ſp bic ſoubcn tonnen

batten metten tanden alg ſp baet mt toirten upilz

len: ubant alleene boogt aentaſtenſtctuen ſp bact

#De ſjollen en ſullen nemmermeer moeten in

eenë bof bact bäſclfs oft gcſaept ſRatertongeſkés

maſſen/oftbatmeetig gby ſuitſe beriage oft boen

ſteruett/ift bat gbp boucn acnt gat baetſp in moo

iten ſtelt een baanbenbe notc biegbenuit is met

ſttoo/ſolfct eſi berſt: mantboog ben toock bic watt

bcſe note com.cn ſal/ſulicn bcmollen ſtctuen oft

boecbloopen. - - :

3lieſoorten van ſlangen operpen betogeuë met -

tenetttooch gbemaect ban ſjaibattum oft bertſzt

b00gt,
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bogett/ oftlelie mortelg ) oft ban bc boogiten bang

gepten boeten.

#De bicernttpſen en ſtillen niet bliegen inbcboa

tien/bact ghp een roockingcmaett banocylc.

#De nonſſchen ſullen ſmijgen cmbe niet meer toe

# bat gbp centen lantccrnc met een batncnbc

eerſe ſtelt op bctant bant'matet bat tontſomme

ben bofloopt/

Vande Bien. Caplxxiij.

I#bat beſte profijt bet bocuë tomt van het op

boubett bambt beeſten/ſo macb it upel boormaet

ſeggbert/bat beprofijtelitſte op boebingbc banbet

50citcn/ig banbe bicn: ſt)et ig mcl upact batter

neerſticbcpt beboeft om bietc kicſen eñ opt te ſoet=

kcn/tcmcrgaderen/bouben/mocben/ bewarëenbc

reptt te bouben in bact koatten: maet matig oock

ban het ſecr#gbctief man bct mag/bat

ong battbe bien gegeuê moogt: moat is ootben Bo=

trich het mouberlic woert man bten/bieſo goet enne

profijtelic is moont gebritpc bäpcmcnſtbê?? Een ſal

ban niemant brecint gbeucn iſt battop ben babet

beg bupſgeſing taben bat bp neerſticb cſiſo?cbful=

bich 3pont op ſijn #Bocue te boebenbeſc bien/enbe

bat op met topte Wooo?ben mijſen cnbelceren hoe

bat beſclucenbcbaerlicbet konitcnbcboegengeree

tegeert en begbebanbelttewoeſen. -

Degelehentheyt vande plaetſe voor de

bien. Caplxxiij.

D ſ& baber bc6 bupſgeſing ſai ten eerſten tot het

bouben ban ſijn bien een ſect bcquame enbe

ſecrete plactſckieſen in ſtjnen truythof tegen t'ſ

bc/bic mei ferſonnêſtaet/beubelcke notbtängno

te cout nocb te beet/mact getëpertſal meſen:umact

ontrent bat groepê ſal groote incnichte part2:bp

mtug/gtout mariclepne/t.cnbctick/ cucle/qucnbel/

toſmatin/ſauie/liſch ouer 3ec/bilieten/bioletten/

winstdieven in aanransmissie:3% tº

• * *
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fraen cñanbet mclriekennc trupben eïbloemen

bäcrgcen bitterbept in en ig. #Dcfgeltjtgoock cent

goctitel boomkensſo uncl bſcupclrictken/ gelijc

typ?#
inentijnboontcn ciiientiſten/alganbct fruptboo=

mcngeltjcamanbclboomen/perſcboomen/peere

boomen/ appelboomen / cricckcboomen cfianbct

ber gelijcke:eft noch bonen al beſc/een groote mee

ttirbtc ban crupbcn/bit ſoo netmaert nothſo mocl

behcnt niet en 3ijn cñ groepen op geackert kant/cſi

in bccinbert/bcopclcke t'obag bocn bcrmeetberen/

gelijt milbcn rabijg / milbe citotcpcblaberg/ſuper

te bculblocmen/boortg ooilbe paſtinaken enDe

Gork (arcten. ·

pc plactſc bambc bien behoort te meſen verre

ºanbemiſchputten primaten/baeptſtoucn/mataſ

ſtben brocclautbcn/ſlijt boopen cfi mobberachtige

plactſcn/ bemeltkcſouben mogben centen quaben

rctttke gctten:ntaer écr(in bien bat mogelic ig)/bp

een ritticritcn oft loopcmbe beccſken tºupclckcban

ſclfg oft boon runſtc miict in ccitbupſc oftgote bact

in batin.cnbcct t'materbat ghcput woont oot bc put

nftfontepne/tmelrkt ſalrontſonunt bcinctttt zijn

# beſct inct tacken van boom.cn ontbc bicn op te

IttCtt. - - -

32iettemin het gy op mat plaetſe bat mil/ipeber

inbcn cruptbofoft clberg(bocupcl bat op bact toc

tien cruptbofgcfcbitt hebben) beſcluc enmoet niet

geen boogcmenten afgeſloten 3ijn:mmaeriſt batm#

iſt om berbiciië upille/begeert boogt op te trctkët

ſo ſadiné inbc meurë ontrent bty boeté päbcracre

hcombineren veel clepitc gaten om bc bien te moe

gben boottruppen:cnbcbact bp een bupſken tint=

mercn/iſt patinen ooit bacribe gbcnc moonenſal

bic bt laſt ſalbcbben oanbc bien/enbe om be ghca

rectſchap cnbc inſtrumenten in te leggben, p
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De formeende ſituacie vande -

biekoruen. Cap.lxxv. . . ' -

HL5 nu be plaetſe banbcbickoguen albu5 geo?

Abineertig/ſo ſalmenna be beattacinbept van

benianbc moeten be bickoatten makett : inact. De

beſte zijn man cont/baet na man ferulenciï van mil

gbeniſuiche als wopbittiubc beſe landen ſien. De

quactſte zijn van gebachenſteen,want bic bernen

in beſonier van bitte/ en met olieſen inbc winter

bancoube, Debickohuen bcboogelt bencben toijbt

te meſen eñbotten engbe/ een half clic opijbt enbe

een elleboogbe/man# beſet cube beplaeſtert

met calck embc oſſen miſt onbct een gbentengt ons

batſe ſouben te langbet beuten.

ſºgen ſalſc ſtellen op piancken bact toe bequaa

mt 3ijnbcontrent de meut/maer niet berthaerttº:

gen/mant baet moet achterſpatic meſcn/ont biete

innogen teynigen en beſcboont maken: 4Dft oot op

ſteenen pilaerken 5/bie bty boeten boogt cfibytebt

3tjmvch ſo mclouetalbcfctenbeſocffen. Dat beake

tiſſen/ſlangen/oft anner gebiette/bact niet en moe

ben opclimmen om te bintberen. #Dchoenen ſtillen

ſo gbeſtelt meſen batter tuſſchen matſpacic 5p / out

bat alſnten ben eenen beſten milettbercynigé ban.

bere niet en ſoube toeren bie baet neffeng ſtaet/cfi

be bien niet en berbaſe/bcmelcke bottenal myceſcu

batmê bactlicberooagºmertgeraecke oft berblage

bat ſect crantig en lichtelic ombacken. ?E'bootſte

bact lanck3 Dat de bten inContcn/ mtbet incet bana :

genbeſtacn ban het achterſte / on bat bcn regben

oftben bau baet niet intonten en ſoube/ſoft inbicht

Dat by bact in geracet teconten/bat bp bact niet in

en blijuc inact boon ben inganck meoet ootloopet

cnbcbacroni ntoctmen de bickoguen becken met

deynbarſkene:oft amberſingſmet tatſhêg enne bla .

beren die met lcem bact acn maſt gbcmaeckt mome

bent/ ottctbcchen : cnbcbat ſal onthtienen ende#

: - . . “; pâtie

-r
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paſſe tomen tegen coube/regen efibitte: nochtans

en binbert de bittc niet ſo ſectc benbienwalg becott

be; macroitt bat achter be biekoptien opel bcbneft

een bup5teſtaen oft ten minſten ectien meur/bieſe

beſchermc'banbennoogben ooint/cñ behoguë bout

ben in battliebet Woermte:bouenbïenſo moeten be

kopucn/bocupelbatſcbcſchubt 3ijn/met bit bupgge

keert zijn tegen het ſupbtooſte/ om bat ſmorgens

alg bc bien uotmliegen ſp hebbë ſoubcn bc oocrutte

banbet ſonne / entbe te matkcrbet ſouben mocſett:

boant betoubc maectſt ſapactefi tractb;cube bact=

om be gaten bact boogbatſcuotbliegëende mcber

incomcn ſullen/behootcn ſcetclepite te upcſenvonn

Dat bact lancg luttel Coube intonnen ſoube/enbc ig

gbcnoccb battet een bie alleene boon macb gaen:

moattrooot ſulcken mibbel en ſullen negcſpickelbe

en oefentjnige ertſpinnë/notb bc bupic pcertentie

gen/mocbbic bijbouters niet tomen ſitten inbcbo

micbraten. 15fibouen beſcn ſalnten bact noch moe

ten maken/ na battet inenithte ban bien inbc koga

nen zijn/in een betſel tobecoft bnpgaten mat tuijbt

batt ntadtanber ſtacitbe/onn Debicin in te tonnen/eſi

beaketiſſen te bebriegen/bieſe machten int oot olie

en om te bangben cñtcbooben: cnbc alſo ſalbce

uttel gbettangen met ben/aig ſp mogben ontgaert

boot eenambet gat ban hoortgbene bactbeake=

tiſſen oft anbet fenijnigbe beeſten bie machten.be
ll. - - w - - >

3ij Hoedanich dat de bien behooren te

weſen. Caplxxvj. - - - - - - - -

Iſt en ſal bier niet ſpyché boc bat be bicn gegette

teert zijn te moetë man bactlicberg geltjckc/gclijt

anbere gebierten/oft boog bc togruptie cñt berrot

ten ban bct lichäem dan ccntiongcnt og/baet afbat

Uiergiliug ſchrijft/macticſal beſchrijuê ban bie nu

egenereert zijn boebauitb batſcbcbooten te woc=

en omgoet bonicb te maken,3ſtbanbat gbp coole

pen/
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f

ptn/oft bergaberen milt ben ſupermt van bien bie

in de boſſche zijn om honicbaftc makëſſo ſiet neer

ſtelic tot batſe beſc nanolgende tecckcné hebben te

voetë/batſcclepne3tjn/latitachtich niet baygicb/ſup

net/gout geel/blinckcnbc gelijtgotitbouë geſpite

kelt ſoete cñ orienbelic:upaut boc bat be bic groo=

ter chlägerig/boe batſe ſtraffertg/cfiig ſpooſeetſb

en betichtſettiet/bocupel batniëlichtelicbetcrtbaet

lieber quaetheyt efigrantſchap/alg ſpanbetg goet

ban teccké3ijn cfi vluchtbaet niet beſclue bicubilg

te biſtterén. JRit ont batmë niet en ſoubetonnen ge

moeten/ oftſgallebe moonſcybetetekenen hebben/

ten ſp batmen bietjeſïet ſoe ſtilt gbp/iſt dat gbpſe

# prijs naaett open boeitbcbichot

'tten/eſiſictiſ oftſy# batinent ſoo (pcl

bact niet in enkan geſteu/ſpſalmenbytatie nietter

giſſebat imaginerêſefi ſierteſtctuele bijnaenbëin=

gant/cſ gfm.cn groot geruyſch boeit binnen/cnbe

nock oft ſy al binnen dertrockcn zijn enoctuſten:

mant ſtellcribe de montacn tºgat pattocnittganck

ef ſtijf bact in blaſenbe/ſalinent niegen incteltë of

tet bele gft luttel in zijn/ boogt gbclupt bat ſy tere

ſtont maken ſullen int gbcueclen van ben goint.

#Spincipalick mtoctinett ſtelt batnten bie toopc ſoo

ſect tetnaeſter plaetſen alſ men kan/cnbc niet in

bleemaclanden: want de veranderingbeuänber

locbt cf mannen aanbemacthtſe oerbacſt: mact en

inachbat niet toeſcn en bebat van noobe ig batinië

verre waiibaer biegact foecken fo moetnicit obel

tbeſien battttë bie niet en brenge ban booz ſcboorte

toegelenbelſtuct inne4Leitte aan inbewointer wel

ſoetclicſſon batmeuſe niet en ſoubt bp nachtcroe

ricb makë op beit balg:ujatttſ'baccbs inoctnië bie

laten ruſten. Hoogtgalgſp baetgcbmocht zijn/ſg en

moetnten bt bickohuê niet open doen noch ſtellen

op baer plaetſe noo?ſanoetbaetbgt fauonteigenen

autſo tiattooe geen acht op bcgencbic gegeuë#
gijc=
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gemeeſt/oft bienten gevangen oft bergabert heeft

inne meloen eñboſſchen:boewel dat it tabe batme

geen en boubeban bie-ſcet goet zijn: opät alſo beei

toſtgenoearbcpte heeft men mailbe quabc als wi

begoebe.32ochtang alſnten bie vergadert ſoo cu

cammen bic niet mtſoecken en kieſen gelijcnnen be

geett/macrmen moet te openen woeſen met tgene

batter Coemt/ cft niettemin alle mibbelen prociteit

biemen tan/ontbc beſte te bebben, ſpby ſultſe ban

albug vergaderen: 3iggbpgcoonbébebt beplatte

ſebaetbe bien gevlogentonen topclcke geneptie

litig inbeboſſtben baetſeer heel weirccliëne truy

ben ciï hoomcnſtaenſby een beke oft fonteyne eñ

bat gby meetbattlieber vertret tñwooninge/ſog

ſult gijpint mottouten van ben iate nemen ſigcliſſe

enoetbpmug geſtoetét ſamé metauber aergelijt

ke-trupbcn/bie be bien beminnen/maet inebe gby

ſo ſcere ſtrijcken ſult bbiehogucti/bât ben teu.che

enuet ſap baet in blijueibanſult gbp beſclue koi

iten ſchooncºntal3ë/ cnbc in ſtroeyen mat bonicbg/

enbebat gebaen 3ijnbe/ ſo ſult gby n koguêſtellen

in othene neffenenmaltauber in de boſſchëbybefors

teynen ciï algſp molbicn3ijwſgſuitgbybiet'bups

hitnghen ºnbenutte de maniere om te vergate
ten bcbien inbc kogjicm, t 'g , 3,4. , ,

... Hoe dat men de tamme bien moethanteren :

Z ende regeren. Gap.lxxwijn: º . - ...et

de mattente bugſgefineofthoenenaer goini
"-Zineert bebbëne een bequame plaetſe moetſchef

hogiten boog Debielt eigcttegenhcbbettbe een te:

belichte groote menicbte batt bietj om beboptien te

bewooonen ciïtencententcbmulbigen/ſo ſal by bact

ogctge crijgen eenen neerſtigen,gontluçtneut (bie

neerſtiger;tje aan eenicbaucer berbet oft regeera

bct van mee oft gchiette:wát ſo neit alghe bie mij

ſer cſi bebenbiget is dan eenich auber bier (mint5

batſe een voorſichtichrgt heeft bicluttelaujinoer in
: Dâlt -
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hantierſtaat gaubénienſtbc)fuyteiteneerſtig

toil ſp getracteert ciïgberegeert meſen man hatch

goutlerneur, ſºjaer bouenal bat bact gouuernet

geen bebrieger#bug! noch onachtſaemſ:

mantſy en mij niet ſcherpelicnoth nuplit getta:

teert in ºpgerom ſal merch en officiegºlf van
# laſtbaeraf heeft teacnmerciëhart toe

umen en de manieren van le#
I

bc uen ſo'ncerſtclicalg - tºt 5,5% jt t

##
# #/t'3y oin opt te bli - - - - - 'ZT RSI IT LU

# ºntſnaerbaty:

macrgegelſ:5.15een van bactliebcnig lchi

# # t# H#
en enne op nog blaberg attbet maken ijſ
fch/efiatter zijn# #NR

# ſo

en uitegb # n -

g? #

t #nuabet.cit #
it ', a U h #

vleefcbndrij op bº # # TIE-

tij

- - 1 in "Z. , 3, jº L

ebient'geheéiëHae# »

ſal. Capº #### -

I #gen pdd) h

mogen tºt het hebben enige

te tbſite##
EV Vok. IJdH" intrent de reſt#
tien open been effreguigendom batalfene uitplit:

# bie inneminter naer wetgahertig# geſt/

Houbeurtvan winnamenge beſp#
98

- -
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###byſcalſt gbelijt parfumerenmet gebrant ofſcis

iſt mant bit miſt ie béhien bcquame ſºjaer baer

en tuſſtben eet bat bpoë bichonnen ſal banbelen/

moetbptoeſienbat b? ben bootgatnbe#
bronmebcket en hebbe/bat bpoot niet bron

#p/cfibat by bact niet aen en tomt ſomberrepn ei

gemaſſtbête meſen.3nſgeltjtgbat b? ben wachte

Ettéalie ſpijſe bieſtert van reudie is gelijkallege

ſouten en gepckelbepingen tñootafle bingen bie
maloot oft# oftbergelijcke bingen tiecken.

#ſtiucntijt om batfcbanbeginnen te vers

m## tebcbben(beboelckg

ſobãeſtalgſy vliegen mogen/niet enſoeckenban

# uttolien / om batſe niet blijuen enſouben bybt

luijt #ſubiedt woeſen)ſo ſalmen moeten

voel machten cfigatſiaen batſcelberg niet en blies

en ºf bact tot ſalmen gerect hebben nieuwe bis

6?tten om bit batt in te ontfangenalſintenſiet

#
paignietheimelijke ſal wel eeuenbach oft twee hg

een mergalºtt blijnen acnnen#bica

hoºf tºen al uitten bat bit nieugeſelſchapſaï wil
ninttretkenſpoot# ſch tiet battet utas

en ſal binnen hen bickofſbry bage eer battetunt

tredtcn ſal al ofttt centn leger vertrekken wilbe:

th om dat te weten ſo ſalmen zijn boze bouncnaen

eichen biekort om te hernemen nit ghcruyſch. De

###-##ſg

ijn boat gródtet/ et/techter dan beenen/

#bitſ ſtboon vátoleurſreyneſiſu

iter/ſonijbap, cl/ten mate bat geinät#
müpt dat een groot bay, batſgarnhibuye behlië,

bare angel ware/maer inebeſp notbräg niet en ſti

kéomſett tebocnc-EDebictoguêDiegerectgenae

hijnt om te ontfange de fortgebien/ moetë beſttekë

worbernetbevooiſeybecruyotſchbciployt moine
- - - ſitEE\

Ars,



Vande Lantwvinninghe. 163

intet bytippelen aan bonith/omt batſebaerte beter

foubë in blijuë, ſlie ban gebeurt oot altemet5/bat

boort nuaetooeeet wanbe mooigaenbemintett oft

boog ſiette/ben banbe biettininbet moet in

eenen oubenbickeyfinen toelckenmental moeten

vermakë en mebernulië meteenë hoopiongebien

bannemeltkt men ſal moeten booben benigngen

tonine/ombat beiongen fouben mogë met mene

blijnen bpbaet moeberg. Eentje iſt barmen geenen

nieuopen ſoberm en beeft om baet in te ſtellen / ſoo

machinebp een metgabeten ben hoop vantwee of

bypkoguenyefiban te mogé bit beſpgopen met eetti

geſoete vochtſchept/einaer naſlupté in eenëbie

totf/efinaet binnébaerliebenteten geuë/tot batſe

paer gemoone3ijn. Éoo lange als be geomet beurt

ſalmenbonicbmergaueren/maer afnat mpbierna

noch ſprekëſullen/enbe ittbientijt alle ticn bagen

bebiekoptten opent# oſe

ſenmiſt en de ban laten vertoelen beſproepenbebe

iege plaetſe mannen biekorf met ſecr koel matert

enbeoockſupueren enbevoecbnemen beneten/ in

biert batteteeltigegijn: baet#laten kee

tenenbe mennen op be bloemenvefiban en moet=

menſe niet afnemetvontbatintenſe niet te ſectenbe

te bitumile en ſoubt quellenbatſe ban oughernota

bicheyt niet en ncrtrecken, 3int cpnbe bannen

Iberfſtſalmen moetëop eenëſcertlaten en beſcboo

men bacbteynighen baerlieberkoyuen: mant alſo

lange als beminterbeurt en macbm.ë bie niet opent

boeit noch banbelen/mact geſloten en beboel gbea

bettboubenſ toeſtoppennt van hupten alle beſple

tenenbe gaten met ſlijtenbenſſen miſt onder een

gentengt niet openlatenbebanbaerlieheringant

enbeootganck:iaeboefeete sockbat be biekoºttcn

intogoogeſtaen/nochtans ſontoctme bienotboete

hen met ſtroo eube tacken/cnbc bie beooaren foe

feere alſt mogelickig ban coube#moint, zënbe

- - - Gºlf
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makenen batnten ben gelatent beeft/ſovnaert goet

ombartvinnetounergrata#----

ben/oft batſe niet eten en ſouteniet bonicbnatie

#
in depnepijpen eñgootheng onooge nijgen

## gbetocpct zijn in toater oft ing

toijtt. 3D'ſalootgoet zijn batinctt bcngbeue broodb

roſijn matgbeſtooten ciï beſpacept unct boater/oft

potbatmen ben wootpe boos ben inganck banben

biekorf met ſpuyten eenige ſo icbept ont

te voeberſtaen tºgbebgctk cnne D'acrmoebe battes

ben tijttot inbeſlentc. is al te

- 2 : : :44: 5: 1 - 3 ººgt, " . 'E

- ! De remedien tegen de ſiecten,den welcken iſ,

r, de bien onderworpen en de ſub-t nºg

t . . . . . Hiect zijn. Caplxxix, á 3

3', ' . rºnaat ver . water rt

T)18bien zijn ſubject bepeſtel op ##
D##/ban be bickoptien betre

van baertebaagen ciïteſtclië op tenauberplaetſe.

tº, 3int beginſel van de lente zijn ſy gequelt natte

penloop/alg httusolfmclcblotpet enne be olmen

bactſaet mootte brengen/maeraf batſe gieticbtick

empcmogelte eten na batſe alle bewinter bonger

geleben# ootſcct getettttb om te eten

ſoanne nieuwe bloeſems gelijt oanbet banbenieut

toe onutbtcn.ſºen moet tetſtent beſen loop tenue

nieten metſchorſen oft appelen van granaten

#gemengt met bonith/ cfi ttttt ſeer ſtetce

# uten batſticus

gbegbenen.

$ 13lſt bat bclapſcn oft iteten/b -#
# ſtad

unenmoeten parttintemaken van granactboontent

etab cºntjgbcboùnnen tacſkeng. 3 gut º , is ºf

8 á ? Dgoogenſtotende bergacnaleſpstartte
#''. # #
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*

:

#
ſ

hen te groote hitte oft tonneterinartſalme beneen

ſpijſe berepben van bonith gefoben en de beſlagen

tnet galnoten/oftbroogbe rooſen. * * * * * * *

ſºbpſult t gevecht ſtillétuſſchê ben eenëſmermt

tegbenben anbeten/metbact te moppen een luttel

deyn ſtof oft gheſonen mijn/oft mijn bact bonicb

inig/oft met anbetbergbelijcke bochtichept / bea

melcke met baerſoetichept die ben bien gbemeya

# en be acngbenaem/bategtantſchap ſal ſtila
ſt, “ s.

a? De ſtraffe en be myeebe bien ſullengbetamt mop

- ben niet bitumilste viſiteren. ,, •

, EDc bijnoutergſbic ben altemet5 boºgé in Debie

koguen cñ be bien boobë ſullen mernielt ciïgeboot

meroen iſ batinéale begaluwen bloepenteſtat

tner een groote menicbte heeft t ſanofitg tuſſchene

biekortten een bermenbe keerſſc ſtelt in eenen boo

genenne engen tenuen pot: want alle be mijnou

tereſulien hangbeloopen comen en de vliegben

rontſommet licht/eube inbeheerſſebliegen eube

verbranden... 3 - : . . .

* Hoe dat men den Honich wtnemen . - . .

* . - - ſal. Caplxxx- grº - . . .

H#mtmenten handen bonith/macrombatmen

ſobeclareepte bott tgebeeliaerbeurc/geſchiet.

op bepbinetſche tijdenſ te meten/ſcet contg nabe

3Lente int beginſel banbenſberfſt/embe ontrent be

maët ban October. JRiettemin men moet ombat

te boene geenenſeketen oft geſettenbach hebben，

maer nadat de bonicbraten molmaccht zijn; mant

iſ. Dat gbp bic mt neemt eet batſe wolcomclick gee

meuen3ijnſſo mothen be bien gram en de bouben

op man upctcken/onn ben bogſt bieſy lijbcn, ſºjeh,

meet wanneer battet tijtig bê honicbootte nemèt

als behien gbeen groot gbeticv meer en maken!
# , e - - 3L iij intact
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ntactalleerte een ſoet eñdeyngberupſch/oodhals

bc gaten wanne korfbenenmet was geſtopt#
ootiftbatbc bienbe boyſelg mtbijtten/ beboelcke.

bchien gelijck zijn/ntact meetbcr/ef cenonnut ef

onbcbenoftbgcbierte. * -

#Dentijt manbe bonicbtaten tot te nemen is ge

ntepnlic ſmoggeng:mantten is niet goet batmene

ſc qucltenbe grani naaeet int beete vanbenbagbe/

enbebat niet tmeepſcrg oft mcſſcn/ maer afbeen

ſal meſen om bchonicbraten teſnijbenefibanber

om te ſcrabben eñoot te trecken be buplicbept bie

baer ſal gevallë zijn:nië moet be# niet geheel

ſtbich maſhcnyndch Got ontnemien alle be onuchtëf

maet inten moet baerlaten het tientje peelſoft gelijt

anber ſcggen het vijfde beel/ſoupel inbeſlente als

inbe4yomer:embt in de uninter betupte beelen/nes

menbe dan alleene een beroempeelbaet mt: mant

met ſulfhen utibbel en ſulien ſp baet niet ſtoomen

enbeſullen gcnoetb#om bpteleuët Hoorts

moetmenſebeen tot bliegen metten rootvan oſſen

miſt/oft met parfume van molf mitſen oft van mij

De malutpctenbemett'ſap banbitſclue crupt moet

hem bc# ſtrijcken biet bontch totnemen ſal/

m bat bp banbehien niet en ſoube geſteken mete

ben, die de bonicbraten ºntgbenomen;tinſſo ſala

nten die blagen ter plaetſen bactmen ben benich

maken wil maer ſtopt be venſters van be plaet

ſc op batter be bien niet in en# ſula

len iteerſtelitſoccken bentijdkbom bieſp merloten

hebben: enbe iſt bat ſpbien binnenſſo ſuliëfpbien

netboen enne verteert: maet om battebelettenſo

ſalmen moeten maken tenen root âenben ingant

ban die plaetſe/maet met betogeuen enbe mer

iaccht ſullen moben btgenebiebaerſullen willen

intomen. - .

M Om Honich ende VVas te maken. Caplxxxj.

***enſalnen bonith moeten maken opné#
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bacbbatmenbenhonicbrate totgenomen beeft en

te ooijle batſe notblaneſi boarmacbticb3ijn:eft ont

bitte boenſſo ſalmen ben bonicbtaten b'een tegen

b'anber leggen in eenèteenen conf/mijbt genoecb

geolocbten/meſenbegeltje tenen leppottagſack/

nabatgbp biegbeſupuertbebt want ſaet van tiepe

ſte# ende ban alle andere muplíchept: @lies

aan het bonicb boog beſen totfgbeloopen i5 in cen

becken batterſal onbet ſtaen/ſon ſalmentboen in

aerben potten/bemelcke men mat tijts ſal laten

ppenſtaen/tot battet baet in gbeſonen beeft eñge

# is: Danſalmen wortrecke beſtucken man

De bonitbratenbicinbikorfgebleuenjijnveñpatſe

ſen/maet bot hat noch bonith loopt ſal/meltkenſo

# en ſalvoefen alg ben anderen na batmen

toelſal mtgbenutt hebben bereſte mannebo

niebraten en de woeligbemaſſeben inſect mater/ſo

ſalmen bietoorpen in een toperen pannemet

mater/ef te ſmeltenſetten opriepn nier;

giſt mag albus geſinolten ig/ſoſale "

men batboot boen en belaten ' .

ballen opt' mater/enne ban

noch eens berſmelten en

menſalt met mater gig

- - - ten in ſuickenfoging

alſmen il,

JL iiij Koet

) ,
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iſ a# der Hoeuen: #

## #benbof, ",

# via ###s
+-attini##

- -- li - - - -'

##LWerugt/entencfonttpittinñcmibbelmet,

*- ſommige platauugboomen oftlinten
# clçpt 3ijn# gbca

lijtk een prieel/onderſctrict ribben en beſparten

innerbeumeltke ſchupſen mogben meelmenſchen/

geitjchat ith geſien hebbe te #5aſclenbc op meer

- annet plaetſen man #puytſlantenne clberg: cnpe

menſboet oor neerſtitbeytomt mechtcnocncallcbe

ſigenen/citalic t guact truyt gebcci ntttttt mortel

motte roepen/manbeplaetſcnijactnucubcſen biepc=

bof maken miſ, ºf om beteſte banbcºupontelg bie

baer noch# gbcbletten 3ijn/gebcel te

berniclë/ſo gietincnſtcbende matet bact op/cnbe

baer naſotrecotnicit be uloer toch hartſ en de ban

legt men bactop tett grootemenithte man tuſſchë/

leggen.be beſcluc met t groen onder embebaerbe

bonen: bact na betreebtmen bie met moeten enbe

men ouerlooptſclitbtelic met eenëbloumelſſo bat

op content tijt baet na/t gatg begint outtecontent ge

lijcclepn bappheng/ettocalſo moet ten laetſten ge=

maert ben bot/bicncubc tot begbenoechte bande

#uwen enbe om bacriiebergbeeſt te beta

maken. -

#D'anbet maniere van bouëig geboubêgetmeeſt

boon een luſtige plaetſe boot be 19 incë/melckeboë

genaemt metteenë ſpeelbof, mpelcke plaetſcbcbal

--
- - tien

S -
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tºen het 132intelic bupgbat ſcet toſtclickcûtriuma

, pbclit gentacttmag niet loopenbt materbacrom=

me in de grachten/begreep ook een oppetbof cñne

oerhof met bact cruptbouen enbcbogaerben bott=

boſſchen/maranoeu/mijncrg/cnbcaſbat woel ſtact

ettbeluſtitbig in een 192intclickbuyg. -

De berbemaniere man boucnig begent picoop

hierin# zijn te maken, bemelcheſal upra

ſen in de plaetſe bänbê fruptbof, boot eë bupſgeſitt

ſuitgalg my moo! ong genomen bebben te maken

en te ogbineren/enbc bactmin ouerbactg Dan pgo

fijt in ig. . . . . . . •

Vanden Bogaert oft Fruythof. Capij.

A#ban ongbeuoogp bict bogen

A begrepen en de poolgebouben ſo begeert beſe

actſe bat wmp na be matmoc5 bouê cñ crupt bouë

niet bate tocbcboorten opbineren en maken eenen

bogaert om befruytboom.cn/bicallcenealſo groot

3ijn algo'ambertmeebouëtſamen zijn ſonnetec

nigeanbct gaitghen rontſoinne te hebben dan be

ſpatie tuſſchen de boomcnt melche biermaſai ge=

ſept mobcn:ciiſonbct winninge van eenige trup.

1 bact gby# cenicbprofijt

ft nerbeteringhe: månt befruptboom en miliſijn

boetſel niet benomen hebben noch en begeert in:

beminterne mottel niet ontnect te hebben/cñ mil.

geneffent mcſen inſtjn ſapſocncn/anbetſing en fout

be by ſijnen inceſter geen beucht boen. .

#rop fullen ten eerſten ſtellen neffeng ben inganc

batthcnboogaert bc plactſe wanbe ionge plantſoe

ticn/bic bact poogte ghctomen zijn bant'fact bat

ºnbaergeſaept bccft: cnbc baſtbactaen b'altbet

plaetſe beſcionge plantſoenen/bicmcn ſalnemen

uiten boogſcyben te merplanten/ont na bet bant

afſttijtig#upctben. Op b'anbet3ijûc ſtil

len mp plantëhet ſteenfruytſt woelcke my dan bact

ſullen nciné cfiberplantë clocrg/cſi griffien in bia
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uctſche manieren. Duer gene zijde ban beſettmee

grootebcbben,#ban malcanbet niet eez

tien bºteben mech ſullen mp planten in een rechte

linie onſe groote boomen/enbeten epnbeban uit

ſullen mp maken ons ſcheerboſtbken.

Vandenplantſoen hofdaer de plantſoenen van

keernen oft ſaet voorts ghecomen

zijn. Capiij. -

O ſeg te maken uuoc ſap piactſt ban peerboontëf

- appelboomen/qucboomen/efiander boomen

bie man keernen maſſen/ſo ſuit gbpvoel biepe boen

omme ſpaepen een groote biertante plaetſe goede

aerbe/eſi mei ter ſonnen ſtaenbe;cſi in bien bet mo

clitig man inbc minterbaet te bogêDat# DâEt?

acpen milt: mclcke aetbc bptang ſal baſf moeſen

valt goeoefcccg van appelen bic bact onbcrſulien

gcmcngt 3ijn/be opclcke ſullen mogen rijpen en be

rotten incttcracrbëef oock mogen beubaert mets

benmet groote centers tot batmen meberſtºpper

oft appelbranck mattt/t'opclcke i5 in éoeptember

enDe 4Dttobet.

32ermt van befccc5 ranbe boorſepbe batttbtent

algſp genomen mobtn mtbeperſſeſoftcortsbaer

navcer batbc keerncn bebonuen 3ijn/womijft biteſi

blootbtſe ſcet mcl tuſſchëumcbannen /enmactto

biercantpart met plancken/bier moetë oft baeton

trent brett cñ mei effen ſo lancalg in goet bunct oft

te paſſt cont/om batmeubat melſoube mogëbank ,

ouer bepbë ſijben mië ſomber inct boetë bact op te

trebcn.#Dit gebacn3ijnbe/ſo ſacpter op n fetegint

ſuicket moegen dat d'aerbet.ccbt bact niebe bebert

3tje/ban ſuſt gbp baet meber bactbc opmoppébie ,

gby voetbgbettomen babt / makenbc be papketta

neffeng beplancken:enbe ouerloopct matmeteen

#bat oefcces niet en ſoubenoptenenhoop

lgſyljett,

ſoft
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ſoftanbetſing:laet ume voorſepbe keetnèbroo

gen/efibcupaertſe tot be nabolgen.be opintet: bact

naſult gbp bieſaepen als mooiſeptis/omtrent ſint

ginbgiegbach / ſomber beelaeree te nemen banbe

# /alg gbp 0 plancken ſnijen ſult/ cfiouet

ooptſcmat metteregge/bäiegter opſeer beeltaca

kenbuntte genoecb/na. Dat gbpſult geſaept hebbë/

op bat be boenbeten oft be berekenen bactgbeens

ſtbabe en bocht.

Qlig uime ſaben oftkeetnett# hijnefieen

ſaer ont3ijn/ſo ſupuertſe van allebei ongeſcbuetë'

en de begietſeinbe éoomer alſt blootb tocbetig ef

alſt te mintetumaerts gaet ſo ttecktſe mtſ cer batſe

meberbegonſt hebben te ſchieten/ om ban bact te

# in ben plantſoen bof/ om te griffien

6 t 15,

gonſt te maken natſe eet mteraerbêſoubenſpaup

ten/ſon moctmen bekeernen laten meycken twee

oft opy bagen in water oft in melck/maet gby ſult

biet berſtalen batt'ſaet banbe moetbeſicboom ſoo

baeſt niet opt en coemt nocb en groepet/noch en

brengt/fo gocben nucht niet boogte als bat bans

ben bijgeboom. w

ſaijenſaepet ben?Lautnetboonteencit boet biepe

in b'aerbe/enbebietbakclaet5ſamen/enbeeen iaet

baet na planttinen bie elberg: beg gelijcg boetmen

niet alle bergbelijdke3aben. -

Vande plaetſe daer de boomkens die van ſaet

oft keernen ghewaſſen zijn,

verplant werden.

Capiiij.

O#######
*-’nte ſpittêeenamberplaetſe/efieen biertant bact

afmaken/alg bouen:cnbc Daer bogenma# CltbC

- planten
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planten bedepne boomkeus oftſmupten biegbg

getrockenbebt motetſaepplaetſe/afſnijbembe bien

alle gbeltjt be mortelgeïniet latë Dan beſpauptett.

ſoft ſtengbele banden boom. - -

ſ&Jactkt be mogen in goebe aetbe tenen baluert

bott bicpe oft baet ontrent onbet. De boogſcybe

upt - -

19lant umcionge boomkeng in beſc boré eenen

baluen boet ban mnalcanbetê/enbe bettſe ſcet obel/

ntact lact centen moet ſpatie tuſſchen elcke man in

wonen om bat ghy ſout mogen maken ºp papkens

naberbant tuſſchen eldkevore/omgemachclick ºp

#arna te mogben gacn ſupueren en bc grifs

RClt.

3de nplantſoenen# 3ijn/ſoo moet gbpſe

beſtägcl oft ſtrupt maſt neffeng octaerbë afſnijbë/

cñ bepapkeng bullë metmiſt/ſonbetamberſing be

# te beckêoft ontgrauë:eiiſoſp mottomen ſo

almen bic ſter melrontſomme ſupueren en beaf

nemen. De ionge ſcheuten /cnbcintbc á90met altes

mets wat booger ontgranten ſomber te na de mon

tcl te tonen:cñoott'ſauontg te begietë/alſt inben

bacb becft ſterbeet geweeſt ºf algſpint eerſte cij

tºmtebe iactgbeſchoten hebben nieuwmetathen oft

ſtbcuten /ſo en laet acn eick plantſoen niet banbe,

ſchoonſte ſcheute oft tacſkê/afſnijbenbe D'fiber baſt

acht bent ſtrupch, -

3lg ſp nu op maſſen / ſoo ſupuettſe ſeer met batt

t'clepubout batter te bele is van bouëaftotbenené

aenocnſtruyck/enbebat in ſºjectte oft2April:enbe

ſtccct in b'aetbe acnbc moet man cic plantſoen een

ticpn ſtotſtê/ cnbc binbetbaetaen met ſtettgars

om rechtctcboengtoepen. -

1&nbc oot gbpſultſe oefenen tot bat men bicſal

moeten van bact cloct5 planten/#batgby,

C.bacrſommigbe griffien milt op bep

3l3gby boom bergbetclickheyt ſult laten ſtaen

- hebben
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hebben ºp tongbe boomkens op be plaetſe baet

geſaept waren twee oft bypiaetlauck ſomber#
fretken/ſoſalmenbie als bonen# is in noten

# llen bieper mes

ſen/noch# en ſuit be mortelſona niet afſnijben/

enbegby ſuſt bouen be tacſkens afſnijden nabat

ban noobe ig. . . •- - - - - - " -

ſegen biutkeetnen banpepten#
goebenaert/oft bie van te notenbickwolle hebben

## bat boomen nooitgen

men alſo rechte en ſchoone van boute/alg oftſp ge

griffijt waren:entie en hebben geen ſcherpbeytise

toelcke bemiſt batſe milt3tjii: ſtiltke boontkengift

bat gbppie alſo oerplanten wilt/oft laten gaenwot

in plantſoen plattſt ſomber anbetſing te griffien/

ſp en ſullen niet laten u goet ftuyt om eten voortg
te# ſcybet oft appelorant te

taakcnintaerbet is altijtg beſt batmen biegriffijt!

tuant bevattebt bit manoe griffie toentig altijtá

ſchoonbet beter en begrooter: maet die pantsaet
tomat/ btranbettaiſbobith miſb/alſmen ben boo

berambert bicſe nooit brengt: ſenbe botten die

mitoctinen microficit dat boeteclaiſeboomen/baet

af be mucht ſterckfg/beter nooitg tonnen ci

# van tſaet ban mannen tack: nochtan

# inen een quabeplante# ſpabeiari

... : " : : : : : : : : :: 9 & 13 % . . . . gas

='s? :: 2'12 ſteenfruyt planten. Capv. º

ves',-: vinden:- pie, # # 4.## , het tºt

"otume ſteenfruyt plantefoſattuméſfeen bit

T# enontenig mt benuebt/enbebiegby

planten milt ºp# beet en

#
bij oft niet hadden we tºen in meich dit water,
stebatgby biepottt, #Dat ſal obeſcn int begbinſel

- ' Jº

bânûg
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banbetointer/ombatſe fouben met be4Lentemt,

ſpruyten/ſenbeiſt dat gbp bie om ºp gentack ooit

laten ſtaen/enbegriffien in utocnplantſoen bofſg

ſteeckt in elck gat bty oft opet ſteenen: embe iſt

batſpalle groepen/ſoo en later gbeen ſtaen ban be

#" tredit b'aubet opt/ om elberg te

planten. av .

als gbpume ſteenenſetten wilt/ſoſiet battet ºp

in een goebcaerbe/ Die mel## Olſſtillſ? it is

enocieghter ſeer meel tot miſt onber: gbpſuitſe

plaitten byp vingers biepe inb'aeroerenbeſettenſe

eenen baluen moet han# oft

begietſe bypinaeltermaent/principalick inbe éoo=

metalſt blootbuoebet igtenbe ſupuettſe eengter

ſlâCºlt,

Qlie umc ſteenen bft gbp geſet bebt eenige mas

enocnoctſelgenomêbebben ſotrettſcºmt omtrent

bcn apment Diegbp verplanten miſtenſtrabtſche

mortelg af en ſnijbt betacſheng after bat gby bie

ciberg ſtelt. Enne merckt battet tmeemael met=

lanten beplantſoenen beter naaeekt/enbe ig baer

ect gott. - - - - - -

iënbeacngaenbet particulier van elcken ſteen/

enbeboebatby moet geplant zijn/ſo igte meten

bat bokct noten / alle ſpecien man perſenZamane

pclg/taſtaignenauantperſen/enbe ſomberſingebe

boonttnvtomen nooitsmangocbetaert gbeplant

#man ecnen ſteent/ſo bettebat ſpoot binbert

etgoebe aerbe/enbeoock mcl ter éponnen ſtaen.

ſjen plant beperſte ſteen in toube plaetſcnvee

në moet diepe in Daerbe met het ſcherp opupaertst

eenen mocht ooijbt man malcannerſ enne bat inpe

maent man ſRouember op booge plaetſen/enoe in

3lanuatio in leegbe plaetſen,

ſºjcn ſcttet oot be paupmſteenten eenë boet bies

pe in bette aerbe/inbe maent van ſtottember enDe

éopopchelle:cnoc men verplantſe inbeſclue"#
- 4 Citº
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:

#

j!

'ſ,

ben in putten bie mochte wijbt notb te biepe en
ſt,

#Den3uiube ſteen tomt ſccrtractb boogte/enbe

boogbt gbeplant gelijck be perſicſteen. -

#De pingels woorben gbeſct in coubc plaetſen in

in éopohekelde cnbcſaijeerte oft entrent bentijtbat

be pijnappels afvallen oft topt5 bact na/enbebat

in putten bie met ommegeſpit 3tjtt/eñ in gott lant:

maet nten moet bepijnappel niet met gemelt bac

ken /oft met eenicbyſcrubcrck: enbemen moet be

pingbtig bapbagbcn eer batnten bie plant laten

meyckenvenne potenberſcutn teſamen, #omnii

# in clepnkorfkengenbeſuijbenſeafals
gbetoaſſtbcn3ijn.

- Alberbaubebaſcnoten tube plupinen perſcmcn

antpetſcit ciïgroete abricotſ, in goede actbc cſi

#upel ter ſonnë batſe geſtelt zijn en mogbênen

metnucerſo goet alg begbcne daer ſy afghctomen

# batſe begberen gbegtiffit tcupcſen in

ten plantſoen bof.

#Den battelſteen wordt ghtſet een ellebicpc in

b'aerbe/cnbc in aerbe bie mocl gemiſcbtig nuct gepe

ten miſt met het ſcherpe eymbe opwaertg/cnoc

toil alle bagbe begoten botſen / enbe Oock batment

alle iate ſout ſtroepe rontſontnte be upogtel en bat=

men bent octplantc. L.
#De keetnen man

beſlimoenen/ſCitt0tten/3ltants

geappclg/19oncillen cñbergcitjche ogtichten voo?=

ben ontrent de ntaent van ſºjcerte gbcſteken in

bcrepbe bebben enbc gbemiſte aetbc, met t'ſcherpe

opmbaetta/elck keerne ontrent cetten balttcn boct

banben.anbetëvenbcamberbaluen vinger bicpc in

b'aerbet en willen bickwilg beſproept oft begoten

3ijn: baet naaie ſp centen moet hoogbegbcmaſſen

3ijnſo merplantſe tegben eenen ineur int gouybe/

en be in de minterſoft alſ baricbwebct to ſuit gbp
bicſeet ubel becken met ſtroo. #O

*, ºoßg
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- Deg gelijtsmacbmen ootſeggebanbegranaet ,

boonten enbeſlaumerboomen gelijtgbp bebt mo

gen merſfacn inttooccbe boeck. ' ..

#De fiſticen beboeuen nteerberatbept eſitteerſtit

hept enne begeeren geſaeptte 3tjn omtrent ben eet

ſtcnbach van Aprilſſo ooelbetmanneken alſ mijf

hen metten rugge tegben betaDoſten/cnbein met

enoc mei gbcbouwott lanot: cube baetmottbt gbp

biegriffien op benfchten/boemcloatſe ionunigje

griffien op amanbelboortten. * * * * * * *

5 ºf 1

van planten die van ſcheuten ende is

tacſkens voorts comen. “R

Cap.vj. . . . - - - - -- -

D#deyne ſcheuten oftboomkensbieonberſcet

*-*ſaſelachtich zijn groepenbewot be mortels van

begroote crickeboouten/groepetteereſt beter ban

manbeſtcemen/ macvbattet #tje te toijle batſe noch

ionc3ijn te meten aantooccoftbypiaten,wantals

ſybicke zijn fotº en groepen ſy ſooooel niet/oft ten

minſten menſonte bieubel moeten betackenafne

men eet batmcn oie plant. 2 ºf 3

#De botbeper baſelact groept bts gelijcke van

ricpncſcheuten/bfc wot be mortcl banoëgoebébaſt

lacrg boonte content melſaſclacbtieb/eft menmatig

bicnbctacfkengnictafnemêalſinenſe merplät/telt

3pbatſeſcet groot 3ijn ſºjaer n!y oft bier iaren na

batmen bie merplant heeft/iſtbatmenſiet dat de

ſtbcutcn niet ſtboont en zijn en berecht# cºmbºiſ

fen foo macbmeubic neffeng bevaeteen afſnijbert

enociaten anderſtbcuten groepen bit poortg ce:

uicnſulſenrecht tot de moſtel databeſttupthen bit

nten gbcplant heeft. " n . *

#De fongeſtbucten manbeſectſaſciathtige motie

tel/mangocbe ongegriffijbe#
alſelectie outbteitälg bc booi ten baet gbpbit af=

ghettonnen bebt, ..." a 7 u

* : - £8Jact:
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- ban gri

ſplijten

ſºelaer zijn be pluymboomen gbegriffijt gbe

meeſt/ſo moetmen banbe griffien nemen/ enbe

riffien op auberpruymboomen/oft wilde kerſt

et5/oftopſcute trieckeboomen,

, #Debelſchepnupmen en gropen niet natuerlick

gangbeplante gaerben oftſtbiieten/mact willen

211#3ijn. , , . -

Van planten ofin d'eerdeſteken, met al zº

'- tacſkens oft ſchueten. Capvij.

Dſeplante ban tacken oft ſchucten toemt lichtce

lijcket boortgenbebeter te perfectie ban t'ſaet/

principalick bat gbcſapct i5 man ſtºrten gront: en=

be man beſet ſoorten zijn bc bijgbeboomen/atteap=

pelboomenenbegranaethoornen. -

2lig men ooit in D'aetbe ſtekëtacſkettſ, batt moet

beſte boonten/migeboomen/queappclboomen/toga

moclic boomen/granact boomen cfibiuerſtbc ſoog

ten man pruymboonten/ſo moetmen die afſnijden

tuſſchenalberheyligen en kerſtmiſſe/oft contg bact

na eñmoeten ſchoone eiïteyn van ſcoaſſe 3ijn bol

ſchucten/cfibiche gelijck ſtocken oft meetbet/enbe

techte/enbe bolſapg woefen/bebbenbc maer tenen

tack / cube iontk ban boute/te moeten/bgie oft bier

iaten out oftbaet ontrent/enbebat ſp 0och bcbben

out bout met betiongbe/beubelcke men ſal onber

ſcherp maken gbelijck eenen ſtacche/eenenbaluen

voet verret ſomber op been ſubt beſtboſſe af te me

menſenbeooch alle betacken afnemen en beſtchen

banbic eenen moet biepe in Daerbe.

15bp moet oorkºmingben het cynbe man umcn

# 'milt bat be mortel tomte/oft tê minſtê.

eken inbc ſplete cen clepn kepkcn/ oft

ſtellen betepnbeman bettacſken in een bouten wat

1nol materg/enbegrauen met t'ſelite matin baerbe:

#Dat menſe# op veel plaetſen/ bactmen

libatſemonteigcrijgbe/batig tbcſte. . .

#De tacſ heng moeten toeſcn batt boontë bic cett

- #38; ijtlijſt
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buyſt groot zijn en bevruchten ghebwagenbebben:

enbe niccten oock ganſch en beteijn zijn/enbe mo

ghett ootknat gbemaect ooo?ben met een gote/bea

koelcke loopt tot acnbe upontel.

cejertkt docupelbe3ijbe panden boom baet gbp

ttooe ſcbuete oft tacſken afgenomêbebt omte plant

ten ertoe te ſteken op beſclueſtjbebaert gewooneig

te ſtacn:efileghtervliet onbetwiſt batgbybegbeert

Dat ben boom niet booge en grope cñaitijt5icccb

blijtie: be tacſ hen ſullen te betet toenemen enbt en

ſuliett niet breken met trecken, -

"Drn bë bijgeboöte plantë op beſSeneboiſchema

nietc/beubelcke b2p iact baet na ſal onucbtë boortg

brengen citbe macb geplant metbcn alle ben gana

ſchê ſomer boot ſo moetmë neme een tatſken man

bë bijgeboom biebzuchtë byaccbt bantmee oft bgie

iacen out/meer bat bp noch zijn ogucbtë eñblaberg

heeft Cft niet ef#maken eñſuijben en

ſteken met ſpellen oftanberfingt'gbene bat gbp in

baerbe ſteken milt/enbeban plantet in cenen put

ban tenen baluen moet bicpe/inaetbat ben tſopbo

iten be actbc bltjut met bºgie oft bierſchuctkeng oft

botten : latet ban bcchen met ſtroo ſcg baghen

tijtg/cñ alle bagebegietë:baet na ontbecket: ooant

bct ſalaireebe geſchoten hebben:eſiten cpnbe batt

ben iâte/ontrent éoportkclieſo moetmë beſchuete

affirpben met batt neffcng betaerbêſoſalt ſo ſterc

opſchieten. Dat int tumeebeiaet brutbté ſal blagen,

De maniere om plant ſchueten oft plant- -

ſoen te maken. Capviij.

O# plantſoen te maká ban beelbethanbe ſoog=

S- ten om te planten alſ tijtſal 3ijn/ſo boumet af

inbë winter eenigen grootenboom/iſt bat by be=

int gecl oft bleeckte woonben/ cii bact af dat gbp

egecrt bc ranche te hebben:ſaecht bcm ben ſtrupt

battbc grootc tacken/in blocſ kcn3 ban ectien boet

oft baet ottttent lanc/cſi maect een bogc in ſcet met

{t âCU:
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te actbc/ſoo biepe bat gbp blocſkens ouet epne

bc baet in bergbeit moecht/ſtaenbe centen haltten

boet ban maltantberen ſoo biepe batter D'actbe

blic oft bingergouet come apuctbertſewoel cfibea

gietſe inbêſonter ſo merre alſt noot is/eïſupucrtſe

mel banbeſchneten/ſo ſult gbp binden mettertijt/

batſcuptmompelt ſullenſchucten oft gaerbë/bie gbp

ſuit mogenelberg berplantëalgſpſaſelachtich zijn

efitmce oft brieiaet out/eii beſcgaerben ſullen oot

nocbanner uptuoogpen: cñiſt batſe gbeen mogtelg

en bcbben/ſo graeftſe opel Diepe in goebcaetbcont

boottclg te boen# -

32oteert oot dat alleboomen die ſcheuten mona

pctt/iſtbat# bie inbë winter afſnijbet/ſo ſullen

ſptc otterblocbiget upcbet optuoogpen/cnbc ſullen

allcgbeltjck goet# om te#

#pe ſtekelbage frambeſië ſauſcboom/mobë oot

inbë mointer geplant bp gaerbeng bieopt baet upo?

tcl ſprupten/nlaer ſp moeten ſaſelachticb3ijn/ef iſt

batſe geen mantelen hebben/ſo moetmenſcleggen

in D'aerbegbelijck centen mijgart.

Om te legghen in d'aerde ſchueten oftgar

den van eeneniare. Cap-ix , .

15n graeft be ſchuetëin b'actbe op drie manie

ten: oft met beſchueten oft tatſkcng bie noch

tect zijn te leggen in puttë oft notebaer toe benua

me;ijnbe/geltjcbiernaſal geleert merbë:oft in een

kiſikcn/oft in een confwolſaerbë bit aen betonber

ſte panbêtac paſt gemaect is: oft met boogboogbê

ban een milgeſ ſtekende ben tat manoë boom bact

boore/geltjck bier na bleebet ſal perclaert upcrocit

in ſCapittel bant griffien. - - .

ſºjcn boet bit oot op meer tijbê banbêiate:ntact

aloer beſt iſt te boene int beginſel manoe ſlente cij

intbe ſaigcerte/alg de boomen bloegen cñbeginnen

ieuchoicb te merben. -. w • -

gºgen moet begaerbë van een iact oft ionge grif

- -- ſt) ij fiett
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fien in baetbeleggë/int beginſcl banbë mintet eez

men moet biepc/cñgbpſult mengen onbet baerbe

goct iniſt/bat gbp nemen ſult optten put baet gbp

bie in gtauen enbeleggben upilt.

ſjenmoet oot batt neffeng betaerbê afſnijbcn

bc ouerbloebigeſtbuetë omtrent begocbe knoopé

bte ghi in d'aerocmilt leggë mätſïſoubë oerrottë.

3ſtêmen inoet bë boom tontg ontmc ontgratië/

fo dat be mortclg bptang balf ontbect 3ijn/ban ſo

maert umê put langer op be ſijbe bact gbp m ſchue

ten oft gactbê milt in baetbeleggé/cft na bat gbp

ſiet batic upontclaloerbeſt bact mocgëſulië in beſe

bicpc boze:hanteertſe opci ſoctclick ciï betket ume

ſtbuete oft gactbe/ſobat bewoont bactlance bate

tet gegriffijtig gemeeſt/ mat leeger ºp bäbeſcbue

ten van het nieuwe bout bat mtter aerben ſpruytt

ban alſulckc boocbbe alg mogbelick ſal meſen.

3jſt Dat ben boom bic gbp upilt graucn oft leggen

in b'aerbc wat grootachticbig /enbebat bp te ſtijf

is om neberte buygècñ in beactbe beleggê ſo ſult

gby oë tront mogébytane balf boom ſnijbë tuſſtbë

be mortel en ben mponckefimelbuyge inbe voor

ſeybe boycot tachénie begriffien bcbbé poogte ge=

bºotbt/eïſo tonntale smogbelick is/maerſiet dat

gbyſe niet en b2cket.

3lſt bat inbêtacbic gbp upilt leggëin b'aerbe beel

hnoopen oft leben zijn eñbatſe alle gelijc comen te

bºekëſo iſt ſectgoct batmë ben boom moeder tecbt

nuctcpnberechte/efibe mortel meberom met bact

bebcbetite/biebaet ban te mogen oplachten batinct,

afſnijbcaiſe de gebroken ſcheuetëſieerger ban t'ge

bgohen ig: ciï laten hem ſo ſtaen tot bet nacſte iact

batter opebet nieuwe ſchuctë gegropct 3ijn bemcic

he ghpittben winterſluitmogen in b'acroeleggen.

gºlact blijfter eenë ſcbuctebie niet gebroké enig/ſo

baert voorts niet in peactbc te grauël eïſnijbt af

neffensberaerben bäben oogontk beſchuetcn*#
be
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begbene bit niet gbcbroken en zijn. -

3intleggëinberaerbêſſoſpeptunel tot begaer

ben mäume tacken inbe boze/enbelegtſe meitont

neber/opcl beooatébeefibechébe nietter accben bie

gbybaermtgegratiebcht/mclgemengt zijnde met

goet miſt/eñtrebet bicalléſken6 nebermaertg/mel

toeſtenbe / batter gbeen banbe debcn upcbet op en

rijſen/nabat gbp bic begoſt bebt nebet te treben.

iſketbtet opcl recht ouer cpnbe alle beepttben bie

totteractbčktjtkêſſo boogcalg gbp moecht/eñlact

ſealſo ſtaëſomber ontgtauêogie oft mieriatë tot bat

bact opontelé in d'aerde geſprepbt 3ijn eñ melſaſcla

achtich zijn/eſiſteert paſt bacraen ſtocké om bic te

techten/embe te bewaren man breken. .

#Dyic oft bietiatë bactna inoetntëbieint begin

ſel banbë minter ontgrauê cñafſnijbênanoëſtrupt

benebë bë onpont met alle be ſaſelingen banbe mog

tel cñplantë pegelic bäbië baet gbpupilt batſcblija

tten:gby ſult met een ban bië mogëlatë ſtaë/in bië

bat bc plaetſe bequaëig om bact te blijuë/maer en

trett niet afbe ſaſclingbe manbetoogtel/na batſe in

b'acroc begrauen ig gbeubeeſt eñ berbrepbt.

3lſt bat de leden man be intë man b gcgtauê bout

altee groot eñgbetact zijn alsmen bie onttrecht/ſo

moctme octackë afbonuoëternatmenſcherplant:

cñ bä algſp merplant 3ijn ſoſulië ſpouet al blij van

actbe 3tjn en begoch alle begene die allepnſkens

baer mot gropen ſtillen.

3ſt bat gbp noch milt ben ſtrupt bicgbp in b'aer

elt pt babf/# nabat gbyafgeſneden

ult bebbë alſt be leben/ cii bacraen gelaten de inci

ſien en griffien/ſo ſai bp ooebet poortg brengen ciï

ſchietê nieuwmegacrben 'mt beſclue inciſien/ manbe

melcke gbpſult noch maken mogen ander bofboo

men/bie metbnepbêbe cñ te byp oft te bieciatë eens

afnemcnbc. . * -

regen legt niet onbero'aerbeban begaerben#
lij - ; tot

%.
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r

ſonbet mortel zijn: mät babbéſp motel/mèſoube

bie moetë mtttecken ciï berplantêrnet beſchuppe.

Om plantſoenen ende ander diuerſche boomen te

griffien,op veelderhande manieren. Cap.x.

E#nen griffiet/ſo moetmen neerſtclijtactta

-merchë bégront oft tlant dat het keerne oft bë

ſteenchequam i5/cñ mat boontë battetbeſt bpagê.

ſº)ct bcſtcig bat men griffie op gbeltjche ſpctien

ban bomen/boe mcl dat de griffien alſo mcl moa

gben clberg toenemen en groepen/mact ſommige

en cpnben baetſo mei niet:45nbcbetig onmogelic

Dat bc tubce naturen ſo uncl foubê ouet cen tonnen/

bebaluen nocbbattetfrutjtaitijtg meer bouot van=

benaert begboontg baert opgegriffit is, ºf men

ſalaenmerckè bat begriffien/bic gegriffitmeroen

op ecnen toolſtock/niet ghebeutich cn 3ijn/cfinict

en beugben/eñaltijtg ſmaken na be coolen. Tegene

oock batmen griffit op ben olnic/ enbeeft ttcminct

met goeden ſmaketten is onck niet gbcbeurtcbbat

men griffit op de witte bagheboomnet ſtekelbagel

ubijgaert oft roſclaer en de auber bergbelijthe boo

men:want men moet altijtg griffien op de bartſte

boonië oft plantſoenë/bie ſtertket van nature stint

Dan t'gbencbatter opgbegriffijt toonbt.ſbctig upci

macr battet eet boottocmt op ſoctet/ gelijtbat ſou

be mogen zijn op eenë poplierboom bueckenboö/

en bebet geitjcke boom:mact bet enig gbeen pzoa

fijt cñbet mort oot gebaen meer boon curieuſhept

ofbconoch oanbéboueniersbieſe mebet mercoopë

milië/ om bitmilber griffië te hebbê bā ambcrſing,

ſagenintet begrifiëomtrent kerſmiſſc' oft inben

abucntſnabat bëtiſt tout is: principalic bebciſche

paupmboomë peerboomê/efibic moege onutbtent

nooitgbrengë, ſagaer mäde appelboom.ë ciïmiſpci

boomen iſ beter batmen vertocue tot ontrent het

epitbc bā āLountaent/ cñ in éoportkcile tot ſegeerte

toelen tot hatnië ſiet natſt beginnen te bottë/mant

bie en haeſten baetſe ſcete niet alg d'ambet,app be=

º
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ſenſcluëtiſt iſtootgoette griffien begrooteplant

ſocnen tuſſchen beſchotſſtenbebetbout met ſpabe

griffien oft niein b'aerbe bemaert geweeſt hebben,

alle maëben ſijn goet cñ bcquaem om te griffie

in mat maniercbattet 3tje/mtgenomen octobcreñ

52ouember:maer begrifficmontgbemeynlic geint

inbë mintet/gelijt boogſept ie/alg bc booinë begin

nente botten en tot benſcluëtome/inen macboot

griffien inten in April en ſºjcpe/iſt bat bc griffien

knopkeng hebben en begrauen gelegen hebben in

b'aerbemett'ſopkenbupren/in tocle.cnbc ſchabu

achtigbe plaetſen. Degriffie eñintcgtopé beter int

maſſen banbet ſºjane/ban op auber tijben/efiluent

moet in o'cymbt mannet ſºjanen afſnijden beſtben

ten/iſt batmen bicupil meer boengroepen.

#De beſte bagë om te intë/3ijn bip oft niet bagen

boon b'maſſenbequartier/eij tot big bage bact na.

Betig merbobëteinten als de minot goupoëig.

27e griffien op een plantſoëig gebeurigetintact

op eencn tammenboom in de oruchtenſmakelic

ker:gelijckt oot is opeenèboöbic op eenêtijt blog

et cibottet die beeft be ſtorſſeleuenbicbcñvocht.

Gijen griffijt met placſteringcinbe ſomerbä ona

trent het cpnbe bä ſºjcpe/tot in de apoſtmaent/alg

bc boomen ſcetc gebladert zijn/gbelijck in 3unius

eñ 3Iuliug.ſenbeigbe ſomer ſowottermatenſecte

brooge/bat ſommigeboomé baet nature na bêtret

këſſo moetmë btocuëtot batbie mebergekcertig.

tegen moeteotmerthéoft bêboom moetboturb

ten gbeeft/oft nietteñ bact op griffien bergbelijcke

vluchten. Gegen moet oockaenſien/oft bentijt van

ben iate netbroecbt oft ºuerſpabet.#De gene bicgrif

fijt /bie behoortgbeſtoffeert te meſen van een comf

hen om zijn griffien in te bematë/ſijn potacrot oft

leein/fijnmoltboftwoert ſijn boetfkensoft milgbe

ſcboſſen om te ooringben/cſi 3ijn miſſen oft tecneus

om te binden:ſ :)2 mottoot": een depnſactbſ

iiij kcn/
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keng/een meſkë oft melſnpoende pennentefken/

bmt te ſplijten enbcte#begriffien/enbe een

bouten oft pſeren beptelkenſ een bommeg/ enbe

een depnebantbatte man bcetten / oft ban puoitert

oft van palmen boutveenen ſchnabber van breſila

bottt oft man amber bout batſeer bettig.

1&n bcbgiecht ºnſcluen niet booſ, begbene bie in= .

ten int planten van be boomé oft contspact nadat

ſp bie geplant bebbë/mant het plantſoë dat niet te

veel ſubſtantië en heeft voor beſcluêten ſalbernau

me bergriffiengeuë/bebaluë dat het notbgenocch

te lijnen heeft om battet merplant is ſomber bêacn

te boënieuwe ciïnobbel pijne: maerbet behoort te

meſen een iaernabat herplant beeft gbemeeſt/en

bc betiaet baet maſo braecht by: mant begriffie en

boet nemmermeer goet profijt iſtpatſe het eerſte

iaer niet en profiteert/ enbebaetſp qualick ght=

profiteert heeft/iſt beter bijtnten bic afſnp.be enbe

leegberſtclie.

Om te kieſen,te nemen ende te ſnijden de griffien,

om te inten in ſpleten,introncken "

endeinde ſchorſe. Cap.xi.

M###wäceniaer out/

bic mei berſch eñ bol bochticheptg3ijn/bic.be

botkensbp maltanneren hebbë/amberſingſoenſui

den ſy ſo ouerblocnich niet nuchten genen:ſp moc

ten oock bcbben/iſt mogelick/out bout by het nicus

me:ſp bebooten ooth boogbe te woeſen en de man

eenen onuchtbaren boomgbenomen/opbe #outjt=

ſijbe:want het apoſten en is one ſo nut niet in beſc

lannentenne moeten gbeſtelt zijn inbeſclue &on

me alg ſp gbeſneden zijn# --

zombie te pluchen ſo ſuit gbp bie afſnijben tuſ=

ſtben bet oubc embc nieuwe bout:3ſt batter out

boutig ontbet cen manbc oube botten banbe grif=

fien/ſo dat de botte ig beneden bt griffie/als ſp ſai
geſtelt zijn buptë beſpletc man betvan",iſk

zº - *, ât

-



Van de Lantwinninghe 185

ben behooten rebclickplat te meſen.

apotkiſt bat bevooiſcype inciſie ni

#" teſcet depneig/ſo iſt beter batmenbie

intjbet. -

15bpſuit mogë van een lange griffie makê topce.

oft bnp blocſkemg/mact afgby oockſuit altijtsma

hen goede intingc:eñgbyſult mccbooen beſt grif

fie met bact outboutlefigbyſuitgaë tot begroote

botten van bact mibbciſte 7enbc inciſic boen o

ber een man bien. -

3int ſnijbë pan u griffie/maett dat beſntbc batt

bepoëſijben bouenſter mclgetjbelt eñ biertant ºp

om batſe tebeter bact ſoubeirtogen boegen op ben.

ſttupt ban bet plantſoen/eiï moet oot plat gentacct

3ijn/ſo batſe na abuenât neocrobaerg comêbe/baet

# inbc ſplete man het plantſoël#
cit ſal zijn: nochtang en iſt niet van noodc/batſe

van alle tanten baet acn moegbc enbe herſamt.

glig gbpafſnijbt de griffien manbebelſcheptupnt

boomê ciïannet paupmboomêſſo enſuit gbpſcaen

beſnebe niet ſo plat makë als banbere:mãt ſp beb

ben grootet matc/bet mclcke gbp ban geë ban bep

ben ſijben en moecht genaken/ban batſp op be epit

iet gebouw met

noch geijbcit en toonbt bålancg een ſtjbe/bat ſal bet

beſte docſen) cñbatſc op b'anbct ſtjoe alleenc noe5

geſneben 3p/gelijt eenen beptcl bactmë boutmebe

clieft: eñban macct bepbe beſtjben aen bet epubc

ſpit5 gbeltjck bet pſet van een lance. -

3int ſnijben ban ºp griffie/ſiet tocbat bt ſchotſe

niet af en gat op bebuytenſvochtwelthcgby bit
ket laten ſtilt/ban bic ban binnen.

- Om te inteninde ſplete,ende tuſſchen

deſchorſſe ende het hout. Cap.xij.

G#tgbp mtgekoſcnbcbt be griffie/alſontot

'gby oock kieſcn een plantſoë/bat ſchooneſrecht

eñtepn eigeut bä ſchotſe gy ſomber knoop/lcuen

be ef, mocht eñ van eenen boom bie brutbtë gebra

- - - ſ&J b . gben
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#beeft:en battet geplant ºp in gelijcke plaetſcais

n baet gbp m griffiegbenonten bebt/in bien dat

mogelijtig/op battet botte cſiblocpe opeencntijt.

3ſt plantſoen trom/ſo nocchter begriffiemel in

enbemaect int ſimpbë ban bien batſt bepbe uncl met

eenigëeiïſamen morgen:ciïgeeft bë grootſte plant

ſoen bic bicſte grifficn.

19ot dat het plantſoenbunberig hoe batmëbat

leeger ſalmoetéafſnybcn, 3jſt ecné bingct oft baer

onttent bicke/ſo moetmen bat op eenë boet oft eea

tten baluen na betactben nOeg afſnijben / om inDe

ſplete te boegen mact een grifficallccne.

3lſt groot gelijtecnen ſtock/ſo ſaecbt ben ſtrupc

bouentont af op eenë moet oft bact omtrent naber

aetbë/ombaet inbeſpletete boegé topcegoebe#
fien/wanbe melckebat gbp bt minſte citrantſeſuit

afmpingen als ſy beginnen te botten.

3ig u plantſoë ſo bicke algcenen arm/ſaget oock

tontafontrenttwee oft byp moeten booge oanber

aeroë/om te ſplijtë eñbry griffienbact in teſtclient

twee inbe ſplete cfibanoctetuſſchen ſchopſſccnoc

bet bout/op be bacetſte ſijbe, e w

31ſt ſo bitäc als een been/ſo ſagct af niet oft vijf

boeten wanbetactbëen ſplijtet truyſwijs om bact

in te boegen bier griffië:oft ſplijtct maet ſlechtclic

eengefimoechter twee inbeſplete cijtmeetuſſchen

bet bout ende beſchotſſc: oft dat t beſte is/ſo ſict

bat gbp biegbeheelit intet tuſſchen bet bout eſt be

ſcboºſſe als het plantſoë in zijn ieucbt ig: mantbct

bout bäſo groote plantſoeptâgt teſcerebcgriffie:

in bien niet/ſo ſtcket een depn beptelkë bangtocn

boutin.bcſplete. De groote bickeboonten en mogé

nietgegtijft toerbê ban opbetacken/mantſpſoitië

betrotuocſen eer bat be griffien baet ſouben mo=

gben ooebertoe ſtupten op beſnebe.

áofjn be tacken botte en ſomber bochtichept / ſo

moetmebie afbouwen en ſtrontkë/entumce oft bnp
- (8282
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ſaerbaet naalg nieuwe ſchutten bootte#
hebbêſſo intetbc beſte en bouwmet bc quatſte af en

als be griffien mclubtgeſtbotëeñgegroept zijn/ſo

moctmet boutaen binbê/0m bcg mintg miſle: oft

ig ben boom goet cnbetam/ſolaeter groepen nient

tCit

bauberbät/bat bp niet te betre en ſplijtë.#Dan ſult

v

meſtbucten. • -

ſigen intet grooteboome eens beelg in ſpleten/

oft tuſſchë beſchotſſceñ het bout/ eiï eeg beelg met

- placſtctingc/iſt dat de ſchorſe enckelenbe teet ig.

gilg gbp mbilt ſtellë beci grifficn in een ſplete/ſo

ſiet tot batſe cuen bickc geſttebcn3ijn/ten mate bp

auenture bat de ſpletcbact meer opende op been

ſijbe ban op b'anbct/maect ootbat begriffien euen

lanck zijn/oft dat niet meteen ſchilderen bet'ſal oock

genoccb 3ijn bat clcke grifficbcbbe bypoft niet bot

keng buyten bcſplete oft opronck.

3ig het plantſoengbeſacchtig/ſno legter op eet

bat gbijtſplijtmä be ſagelingë eñſplijtefbämelſoe

telijck inbe mibbel met een megloft anbet ſcherp

ſnybenoepſcr/enbeſteerter m beytcle tuſſchen/tot
Dat#b gtiffien bact ingepaſt bebt:cnbe int ſplij

o bount b mcg met bºccn baitt cfibéboommet

gby metbeſclue bant bact gbp ben boont met#
bouben bebt/ſtckcn b boutcn/ beenen oft bgeſillen

beptel met bet punt inbeſplete/cm bien beter mot te

ttecken alg gbp umc grifften gcintet bebt.

31ſt bat ben ſtronck ſplijt oft beſchotſe teſecre

bäbet houtſchcybet ſo ſplijtcticeger/cſiſteert bact

in n griffien/maetfiet oft baet inciſicbcquame ef

mel iupſteig na beſpletc/enbebat hetmee binnen

ſcbo?ſſen man be griffie eft het plantſoen mei tegen

maltanbeten tonnen: mant geraken bit malcanbe

ten niet ſo en ſullen ſp nemmermeert ſamen ber

eenigben: en macct oot n ſplete niet omcersboot

bet marck/ntact matter ſijben.

3g beſchotſe ban het plantſoen bicket Datt De

ſtboſſe
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ſchotſe banbegriffie/ſo moetmë be griffie woonber

inneſplete treckent om dat bact binnenſte ſchotſe

ſoube.comê recht op be binnêſte ſchopſſe bät planta

ſoë eñoot beſthouſſe van het plantſoen moet voor

# ootſteken ban banbe griffie/ op be ſijde ban.be

øte, p

giſt plantſoë bë melrechte ſplijt/fo en iſ er geen

perikclint ſnijbé wanbet inciſie wanbegriffie/aliſt

batmë bie op ſommight plactſen wat oneffeniaet/

om bat bebinſte ſchotſen van bepben te beter acn

'ggin#ſouben. - - -

gilgume griffien ſcet mclgbeboetbt zijn in het

plantſoenſtrect n beptclken ſoctelic tot/bat#be

griffien niet en berſet:gbp foubt oot mogen latëin

Deſplete een depn epn.be man bë beptcl/ man groen

bout/eft hartacnbenſttonck afſttijben: oft oockſo

baeſtalgumen beptcl ſal wotgetroche tiny ſo ſteect

eendepn ſpacnken man groenboutinoc ſplete man

het plantſoen/ ciï ouerbett beſpleten manbe intina

gerontſommt met ſtercke aerbe/omtrenttumce bin

gere bicker op batoëregen eñpe wint Daer niet in

en come/ eñ betoinbet met moſch oft merc/eñ oogin

#met oubeboetſhengoft met mige ſchorſen en

intſe wel maſt met citynetcene miſkens/maet fict

mocl toe int binnen bat ben ooronck niet en braepe

op b'een fijne ofopb'anber: cñen bebt geen leë oft

potaerbe/fo mengt deyn getapt boymetaerbe mä

ber plaetſen baet gby griffien ſuit/gbelijck mog=

teloft ſlijck. . en A- e

Algume intenſullen gemzongen zijn/ſo bittter

ſommige tacſkengt ontſonume om te beooaten.

* Om te inten aen het wtterſte van

de tacken. Cap.xiij.

O#bonen aan het#
ken bie ſchoen nieuwe bout hebben ciï bouent

groote tongbeſchneten oft gaetben/aliſt"# DCMR

OOIR

ſ
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boom van te voren ghegriffijt heeft gemeeft tenue

bat bp noch niet fijne mollë wagen heeft/ſo neemt

iffien man alſuitke boomen als gbp mijt: ente

mijt banafſommigbe wanbegaerben oft ſcbucten

bouen naubenboombact gby die op griffien miit:

enbe3ijn be grifficn bicket ban be gaerben oft iott

gbetatſkens/ſo ſnijtſe om eersaf/gbelijck gbeſcyt

is vanoc cleyneplantſoenen. .

ſčnbe3ijn begaerbeheng biegby ſuijbenſuit al

ſo bicke alg mgriffie/ſo ſnijtſt aftuſſtbë bet out en

benieuwe bout/oft een luttel booghcroft leeghett

enbc ſplijtſe matenbeſnijbt u griffie mangheltjcke

bitterende maect be inciſic tort/bic beſchotſe beba

be ouet bepbeſtjben / ſonbet bat b'een ſijbc bicker

# banb'amber;enbeſtcket n griffie in beſcſplete/in

ulcket boegben bat beſcboiſſen man beyoe ſijben

banbe griffierecht ſtaen op beſclue# -

ſBetſal gbenoecb 3ijt. Dat clche griffie bebbe ees

men goeben knop oft tmce buyten bet gbeprang/

want ten ºmare niet goet batmenbie te lanck liete:

ſenbe men inoetſe mpingbenefibeminben met acts

beenbemoſcb' cfiban ouertrecken met boccfkens

en de ſtijf binnengbeltjck bogengbcſept ig.

#Doop beſen mtbbclſult gbp## maken. Dat

eenen boom boonte brengben ſal beciberbanne

bzuchten. Enoe wilt gby op beſe maniere griffien

occleyne plantſoenen maect batſe3tjn wanbe bitte

banbegticfficnvenbe griffijt bieſectmabet aerbent

gelijck bgg bingerg oftbact ontrent,

om te griffien tuſſchen het hout

de ſchorſe. Cap.xiiij.

M####manier:###nomen
beginnen te betlaten bact binnenſte ſchotſſc/

gbeltjckban ontrent het epnDe man &potthclie tot

inbë Appil/bet meltke ig alg beſchotſe#
ſchepbes
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ſcbevoet van het bout/principalick op bitkeplanta

ſoenen/eij op ſtroncken en tacken wanneboomert

bie bickeeñ betteſcho?ſſen hebben 1 gbelijck bijgea

boomen/paupmboomen/peerboomen enbeta
nicboomen. -

ſegen moet het plantſoenbouen afſagenefiban

ſnpoen b griffië/geltjchiet mooi geſcptig:maet be

ſticbe en moet nietſcerlant oft bicke3ijn / enbebg

ſtbotſe ouer al mat afgenomen/eft gefatſoneert ge

lijck het pſet van een lance/enbe alſo bickc op b'een

ſijbeadg opb'anbet. #Daet na ſo tepnicht met umé

ſtrontk om het# mech te boene met een

ſcherpſuijbenoepſct/ om bat begrifië biegbp baet

in ſuſt moegë woel ſoubë baetmebe uereenigen mo

gen:eſiſteket een mes met eenë ſcherpen punt/oft

een ſchacfmeſttë oan been oft puoet bicpe genotcb

tuſſchen beſcboiſſe en bet bout mannen plantſoene

ſo merre bat/alſt oot gbetrocken i5/De ſnebebanbe

griffie baet mclingacn mach/efibat begriffiebert

macb paſſen opbëſtrontale ſp baetſal geſtelt 3ijn.

3Dat gebaen3ijnbe/ſo moetmenſcſeer met becken

ennebeuminben met potaerbe ciimoſch oft werck.

3'n beſcrmanicrë moccht gbp veel griffien ſteken

#umen ſtrontk/na batſjn bicte betoga
geit macb, , t

ſâlbug griffijt nten op Zuantperſen/ appelboo=

men / abricots/perſcboomen/amanbeſboomen/ .

wijgehoomen/taſtaigncboomen/pepbooméſenbe

iongbe cnbc bunne pruymboomen/gbelijck ban

ontrent be bitte man cenen clepnen bingbet tot be

Ditte batt eenen arm/citbe bie beſthogſſc ſacchte en

be bunne hebben, want op begroote bickc boo=

men Die beſcho?ſſe bett cñ Dicke hebben ! en ſoubt

niet upclgbeſtbicben mogbenºten mare batter eea

nige tacken maren biebeſcboſſcountte eube ſaccb

te babben en bebcquaem om dat te doen. O

- In

*, -

* - - - - -
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1

om te inten griffien met een

ſchildeken. Cap.xv.

I# 450ittet algbe boomen toel bactbochtics

beytense ſterfte hebben enbebatſe nieuwe hout

bebbebat mat ſterckachticbig/ſo ſuitgby nemen

een ſcheutcbouen aen bet optterſte banbe principa

letacken van eenentantinë boö/bactgbp be bpucb

ten afbegeert ſomber pct af te ſnijden van het oubt

hout om te mogen hebben een goede inte man die

ſtbutte met barenſteert om te griffien:maernernet
bitſte opt: ſtronttſe ten eerſtê bêſteert inbc unibbel

af, cñ moppt be blaberg mecbſomber beteſte banbë

ſteert af te trecken.#Daet naet ſult gbp met bepunt

van een ſcherp ſnijbenoemeg ſnijden manneſtbotſ

fe vanbewoonſcybeſchuete een ſchilbehéalſo groot

alguuoënagcl:mact in maet een botké enig/melt

kebooget ſtartban bemibbel niet beteſte bannen

ſtcert biegby bë gelatë bebt:eñmerct dat het ſchil

beken banoë 49ccfiguiet ooit hebben topce oft byp

blaberg/ ciï oock bat beſchilt vande ſcure bpuchty

biercant geſneben ſp;eft om het ſchilbekëaf te lich

ten na battet rontſomme geſneden ſal zijn ſomber

bet hout binnengbcſucb.cn te bebben ſo moetmen

bat ſoetelijt afnemen mettë bupm en boomſten bin

er/eñalſo ſomberbackè afttecken: eñint aftredkë/

o botumet tegen het bout bact gbijtſuit aftteckett/

op batbc#oftbct botteken acn het ſchilbekë

blijue: mant blelict aen het hout wanben ſchueter

ſo en ſoube oſchtlocken niet beugben. . -

15bpſult kennen oft betſchilockengoetig / met

baet in te ſien alſt gettocken i5 baubet bottt bana,

ben ſchucte: iſt man binnen gbegaet/ ſoo en nette

gbet niet: endenoch miniſtbattle ſprupte gbehien

uen igaen het bout/be melcke beboogbegbebles

tien te hebben aen betſtbilbeken, al

ſ;
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galg n ſcbdoeken melafgbelichtig/boubet een

luttel met ben ſteert tuſſchen blippen/te mijlebat

gbp openen ſuit beſchotſe banden boom om bact

tuſſtben te moegben/nochtans ſomber bat nat te

maken : ende ſnijtſe open gbelijck een pot intel

toat langer bäbc plaeſterig biegbi baet opleggen

milt/ſonbetbet hout binnen te ſnijden. . . . . .

3ig be openingbegbebatnig/ſo ſuit gbp bie ſoe

telick openen man bepben ſijben met een clepit

heenen ſnijmeſkentenbe man binnen mat ſchep=

ben beſchotſe ban bet bout/alfo belcalg bctſtbila

beken lanck embt bacct ig/mact ſiet toel toe. Dat

gbp beſcboyſſe niet cn bebcrft, --

3Reemt mfcbilbckenbp bet epnoe enbebêſteert

niegbp baetaen gbelaten hebt tende ſteket inbe

ſnede banden boom/properlitoplicht
enbebcybe

beſtjben banbe ſcho?ſfe manbe boogſepbe inciſie/

met n depn been en meſkenſ en bevoeghet ſchilbe

hen ſcet cffen tegenbet bout binnen de inciſie van

ben boom/b'oumen.be mat ban buyten ouet be

ſchotſe bandenboom: cnne bat bet opperſte man

het ſcbidbehen moclgberake metten eptibe beſcho

ſc ban bet opperſte manbeſnebcbeg boomg.

# #n.be om te binbcn b ſchilbeken/ſo hebt tenen

bant van kempt omtrent alſo biche als beſchacht

man een groote ocbete/nacbat benboombiche oft

buttneig: en.be neemt bikemp recht inbe mibbel/

onbattetb'een epn.be ſo betteſtrecken ſortbe moa

en algb'anber/ om te beminben cnbc te binben

et boogſcphe ſchilbeken binnen de ſnebe battben

boont: intact tent moet niet te ſtijfgcbonbett meſettſ

mant bat ſoubet beletten te meteenigben met ben

benm/enbet'ſamë te metgabcten beteen binnenſte

melleken banbeſtbotſſcmetten.an
beren: ende oot

betſcbflbeken noch be kemp bacrt mebe gbcbona

ben moant en macb niet nat gbcntactt 3ijn.

15egint te binbë väbct acjterſte väbë boö/effen

-
ill DC
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inbe inibbel man o ſcbflbeken/enoc coemt met 15

binbtſcl flupté mogen onber beſprupte ciï bëſtcett

man ſchilocken nochtangſomberte bebeckë bebot

te oft ſpruytc! #Dangact moontg meocroin achter

binbende ben boom enbt ſomeber boten tomcne

be/ouer bet opperſte pantſchilbeken altijtg crupſe

mijg binbende pkemp: embe keert dan mcpct tot

achter om te molepnoen het binnen onbcrocſping

te ſo bat bc gebcelc intificbcbett 3y onbct cnbcbö

tien met kentp:/uotgbenomen in botte cnbc barcnt

ſteert f t'mclckentcn nict bcckcht en macb : opclcke

ſteert ſal vallen man ſclfg/cnbc ſcet bacſtna batbe

3ïntingbe bolblotbt íg/in bicut batſcbiloeken opci

âCn Cett battct, - - - - - -

15bpſult oot mogen in clckcn boom brengbert

twee oft bry ſcbilockeng/macr bat het een niet en

ſtaetcghen bctanber/noch op een ſjoe. #Lact time

boomen cnoc ſcbflockeng alſo gbcbonden blijucnt

# ccn macnt/ citbe be albcrbieſte / notb beet

angber. . . . * *r - '' ,' ap,

áce maen ben bactnamtoetment ontbinden oft

ten minſten het kempachtcrafſnijbcn/ embe alſog

laten ſtaen tot nabemintet ontrcntbc ſegcerte oft

3pril.3|ſt bat# ſtct bat bc ſpruyte man ºm ſchiloca

ken bottet:ſo ſnijbt bëboonbouenaf onttrcut bnp

ningcrg bact bonen en de binnen een iaer bact na

alg ben boont met# ſal;ijn ciïbat bp begina -

itcn ſal te botten/ſalnten nuctg afnemen beanber

bnp bingcrg mannen boom biebaer acngclatë mas

ten: mant bicſt te na afïncbc alſt eerſt begbint te

bottët ten foube ſo mei niet toenemê nochgeopen:

3ig bſchilockcng ſullen voorts gebmocht hebbë

ſtboonbout ſo faimen bact tegë moetë binnë mci

ſacchtclick dcyne ſtotſkcit5/om batſcbc moint niet

bycken en ſoube. . . - - - - - - - - - - -

app beſcmaniercſult ghy lichtelic mogen grife

fien geitte toſclaerg op tooûet cij# Opw#-

. - 91
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om op eenen roſclaer te bcbben roſcn ban mets

ſchepbcn ſoogten.

Andere manieren van griffien,op alle ſoorte

van boomen. Cap.xvj. -

M# macb inten in ſpruyten oft in botten/alg

men beſpuuytentemt van beſtbucten ofttacſ

kcng bic notb nieuopc3ijn/ef batmen bic met echt

luttel ſchotſe ſtelt in de plaetſe van een amberbata

men afgbctrockcn heeft. Daer na bintmen bat

onbct.cnbouen gbelijck bet ſchilbeken/cnbc bat

mo?bt ghcbacn op bcut ſciucntijt cnbc op bcſcitie

boomcn. • -

ºpmte griffien in ſflute/ſoo lichtmen ten pijpe

bic lanck is 1mcc oft bnp botten oft ſprupten van

een nieutatſken omtrent centen bingbet Dicke Dat

ſoctclicſplijtëbt in bcirngbe. #Dacrna ontdeetme

cencn tatk van tºplantſoen ban gelijckelcngbe cſi

bittc enbc bact ſtcectmen inbc bootſepbe pijpe als

ſo bicpc algſp gacn macb bact latenbc be ſcboyſſe

biet te bele ig tot een beooaringbc. EDan bintnuen

bie onbct cnbc boucn ſomber beſpauptcn tegcna=

ken / cmbe incn ſntjbct hout af battct ouerſtbict

boucn be mortcl : bact na ſtoptment met gbe=

#" 'mag lanckg bc ſplcte cnbc acn bet epns

8.

ſpin te griffien in eenë ſtrontk ſo moetmen ben

boom boogboom.cn met een boot tot bct metrk toe/

cnbc inct gbcmclt bact in b2cnghen ccn griffic bie

ban binnen twee oft bnp ſpruyttn beeft Z cnbc bit

gat moct ubel gb.cſupuctt cnbc tocgbeſtopt 3ijn

niet mag. - -

om te gtſfficn in toilghen boom oft in ceolen/

ſo ſuit gby boen boeren in ecncn milgbcttſtock oft

toolſtock tumcc gaten tot int incrck/ecncn baluert

b0ct van malcanbet ſtatnbc : ſtcect bact in#

inct cracbte ccn griffie van alſuickë mrucht alg gbp

begbeert/Dicbcſchopſſcgbeſtblapt heeft in ſuitket

bocgbets
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borgen dat de gaten geheel toc3ijn, ºpaer na ſtopt

ſc ſeet opcl mct mag7ënbeſteert ben ſtetin d'aeröe

niet nette mantmaterſ omtrent eench baluëmoet/

fobatbt griffien bnp vingerg onbet n'accbe ſtaent

enbeten Eynde banden ſate alg by montelbeeft ge

tregben/ſult gbp ben ſtock in ſtuckenſnijben enige

elckcgriffieplantenbaert obelieft. . . . . .

om te griffien in truyne als men ſtront bäcené

grootenboontbichouen afgeſaecht is noch niet te

ont enigtenbc beſtbonſſe niet bart en is/ſo opent

men beſclueſcbotſſcmet ben becbt dan een penne

mee die man heengbemaettig en beſeer ſcherpſte

byp oft niet plaetſen bonen intafgeſactbt ſtuc, 3in

elt openinge ſteettinen een griffie naaer men moet

mel ſtoppen eube becken bc openingbebouen met

decm oft potact.be/ on battet hout niet en bpoogbe

cnbcbeberue. - - - -

- zon te griffien ingaerbetalſiné benboom opent

tot het marck met een ſaechſken/enbeban legtmê

bact in een iongbe ſchuctc ertoe inen ſtoppet met

mag. Anberſing enbecct, men neemt een gaerne

met een en knoop / cnbc batt mringt ment enDe

men boet beſchotffe afefibe knoop/cnne mcn moe

get in echtcnſtbuete bie alſo bicke is als be griffie

enbet'nattet goth mcl bacſt. , , - -

3'n ſtucſkens:3jn gegeerte alg niet neemt een

ſtuck alſo bickcale ecnë bupm/cnbe lanckefibrect

genocch/ met fijne ſprupte cnbc ſchuete ſo boechta

incn bat terſtont in eenen tach man cencrtattheten ,

boom ſcboºſſe ſplijtenbcin bmpen oft mieren fenbe

'mcl maſt t'ſamen boegbenbe enbeint booft dattbë

ſtruyck/ ſoo battct ſtutſken gat in beſchonſc dan

b'anoet/fond beſchotſe trquetſen/cfit ſal groepen

enbt berechtgcit ſomber cenich binnen 5ft gerecta

ſchap/netbtang en maert niet quatt batmen opne

nootſcybe ioncture lcybt ghetimperbe acrocincl

bithe/eiiſeer wel bonuc met een beetfacn rontſom
* w . ſº ij t'ſtucſkcht
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tºfuckcn/ſomber beſpuupte te gemakë.3in 3uning

enDc3luliug macbmten opbcſcºmanicte intent boa

tien op betackenfonoer binben: eñalſt ſtucſhë met

eenicijt is enbe gebabt beeft/ſo ſmijtmen ben tack

boueu af. . . . . ! - --

- Din te griffiert met bootboozen is/alg men met

een boom boonboogt een toilgë ſtakeſ oft amber ooit

bout/ef batmen in de gaten die een balue moet man

maltanoet ſtaen met fottſe ſteket bt ſcheuten van

ſuickeboomen als gbp plantë milt, eïbatmen bie

potct in bactbe/fobatmen niet en fict ban betepnt

De man beſchuete. Daer na algſp mcreenicbt 3ijnt

ſo continen beſtabt af en de mcn merplätſe clberg.

Sonderlinge dingen van boomen te griffient -

5 te plantenafideteſaeyen om excelente

- : vruchtenſtehebben. Capxvij. *

G#jet be perſe op cenen tammen moerheſie

S-'boom oftoptenen mijnſtottſofalſyt mee maëa

bë bloegct tijpe mcſen.{Doebat gbp meer griffiget

opeenenboom van fijn cpgë plucht t gelijttant op.

tatn en bt upilt op milt/boebe ogucht grootet uuogt

cnbc beter matt ſmakcale mogen gbeſcyt is. . . .

452iffietappetboomen op appelboomen/ cfi oot

ſtekelbeſten eñ op tamme moetbeſte hoomen/ ſoor

ſult gbp begbebcele éoomnet/totalbet bepligê toe:

bytichten hebben. à : ' . . .

- om te boengroepen balfperſebalf note neemt

van elts een griffieſenbeſnijbet affo meld een alg

b'anbetalſo nabe ſprupte oft botte als u mogelicht

ig/enbeſchaabt beſtbucten mat af/ en moechtſe oft

bintſe ſcet baſtt'ſauiten: Daer na ſnijbt afbouen bc

ſopkcng/ en perzucht bicbact op groepen fal/ſal

balf perſt balf note uefen. - 6 - ' .

*#Dic cententack man ecnicnctiethcbom mtboolbe >

enbet'mettkºmtnamc/enbeban mcbetonn merplant :

te men ſoube muchten ſomber ſteenencrijgen: oft:

boogt'beſte/betig goet batmen afboubeccn iontit.”

* * * * * * * * Gticckc=
.
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atrieckelaerken tot op een boet tia betaetben/entbe

ſplijte tot aenbe mortel en behatnten ban wotncine

tºmertouet bepben ſijbenen.be meter melt ſamen

moege meteenen ſtertkenbanty en een taerbaer na

alg te trieckelaermebcrt'ſanten gegraeytig moet

men een griffie van eenen critckeboom die nopt

muchtë en brocch bact op griffitnv enne be mutbt

ſal ſomber ſteen meſen. 7 trg in: zº 13

3ſt bat gbpſplijt eenentack oft een ranche van

ſtopen mijgaert vijgeboomſtrieckeboontpftappel

-hoorn bienopt brutbten gebragen en heeft/ cñ bèt

intett bact got neemt keii in beſtcbg matt biert bagt

in legt alſ ticken laratijf alſt obelieftt wel vaſt toe

gebonden gbpſuit makê batbe battcbt ſallarcten

ina benaert van tgene bat gbybaeringciept hebt,

3jſt dat gby eenige umcltickënchingenbaetittiept/

vibe brutbtſalber na tiechê.3iſt bat gbijt doet opro=

ſclaer be mucht ſal ben reucke manuerooſe bebbë.
#Dictriakcl oft metrfbaet legbeinbeïnijgaert rant

keybt mijn ſouoc geneſen beibeten van ſlangen en

, niet alleen nemünt maer oococornynt/ben agün/
De# ottersttoebige tanehen/cube ont

'baſicben van biert foubcn goet mtſehttgenalicut

ten vanfenijnigbc beeſten. , , 1, 2,

::e ºpm te griffien ſcet ſubtijlickſ neemt een griffie

niet tenen knoop mmingtſeenbebott beſtbotſſtaf

enne ootbcn knoop:ban intet op een cuſchttetetrie

alſo bickt ie alg hc griffiecniet'ſalmener nette

migben cnbct ſamen groepen. . dd 3 e i

3 apnt te grieffiëantagaert op in 'rnen moet

bieſplijten gelijtk eenen aubcren boom te meten/

tot iut martkſefiban moegen de griffie inbeſplete

bact na bic met mag meltoeſtoppêcńſcet ſtijthin

hen:ntaernen moet aenmerken natbc wougaert

niet en macbghcgriffijt perben ban in 3potchele

in marniclannen enne in ſºrcerte in toubc landen

ſais wot ben ofügaertbickt tranëlehëeft geen claer

::::::::: ſº itj . 00dtCU,
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materialen math#in ſºjepeefint

beginſel man3lunitig/aigbe ootjgaertal ghctracnt

heeft; mact naet en tuſſtben ſalmen moeten bea

maten de griffien niemen inten mil/op toube cij

bontkere plaetſen/on batſcnict en ſoupé ontbottë.

fDin alle be ſomer lanc pluymen te bcbben man

niuerſche ſoorten tot ſaloerbepligen toe ſo griffijt

binetſche ſpecien van paupmé opſtekelbrſicn/tain

me moetbcſſen/oft op trieckelacts,

4, ºom te maken dat bemiſpclen/crietkë eñpetſen

int eten ſmaken gelijt een ſpecie / cñbatincaſe beg

'matennach tot de nicumc: griffjet bit op ccnen

'mottbcfieboomgeltjt it n geſeyt hebbc en int grif

fienfoniaeckt m griffien nat in bonicb/ef ſtropter

mat poepergop batt bitterſtbe ſpecerije/ gelijt van

rrupt/magcie/inuſtaten/cnn.ccantele. . . . .

ºpm te makébat be miſpeltitſonbct ſteenè3ijn/

eñſoet gelichtinſtb/griffiet bie op een cglentierf

enbeintgriffich macrfſe nat in bonitb,

om groote miſpelen tebcbben/tuucc maennen

broegerban blauber/cfibat een beter ſy ban tupine

titb mannen anderen griffjet bie op een en moer

bcſicboom oft ſtekelbeſïe eubeint grifficnſult gbp

De griffic nat maken als bogen, . . . ?

#Dunfuct pccren oft ſupkerpceren te hebben een

innaent oft twee vroeger dan anoevefibiegoet blij

uentetbe nicumc/griffiet bie op qucboomten ont

ſpabe te hebben/cnic op mottbclicboonten ons

pgoccb te hebben. . . . . . . . . .

5 apm mortbcffen steech rijpe te hebben/greſſijet

bcmocrbeſte opſtekelbeſtenefiom.ſecr late te beta

beit omtrent ainerbeylige/ſo griffijt bie op etnen

miſpel boont oft que 1, 59 #

altijrg moctmen griffien met bºmaſſen wanbet

gºeJanen enne voor betalottbeſtebty ott over na:

gben boot bºupaſſende quartiert woant alſog beet

paghen alg ſg bebben ſal/ſoo mccitijts # DClt

• -f. ' ſt? S. - - 0gn,
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boom bcbben om ſijn brutbten te blagben.

3Dm noten ſomber ſchaletcbcbben/ ſo iteenat be

keerne ban be note bie nergens gbequeſt en is/cſi

mintſe in molle/oft in mijgaert blaberg oft plataen

blabcrg/ont barſe banbc mieten niet en ſoubc ges

ten operben en ſctſe ſo in b'aerbet'ſclue ſal oot ge=

ſchien be amandelboomen / iſt batmen bicumdgaſ

ſchëlegt aen ben ſtruyt eſiaen bewoontelen/ cfige=

neralit in alle ander onuchtë biebuyten ſchalëbcbs

ben iſt batſe opbcſe manicre gbeplant met ben.

ont groote noten/pupmen cfiamanbelen te

bcbben/neêt niet ſtcenë man beſc bootſcybe bruth=

teneiiſtcettſc in cenë pot oft gmber bat bol actbe/

alſo na aen maltander alg u mogelic ig: cſi legt be

pot met ben bobë om honge/makébe een gat inbë

fcluen booemboon t'opclcke beſtcemenſulſen moe

tett ontbruyuen ef# baet ſp?upte : cii

boot ſulcken bebopant ſullen ſp t'ſannen octgaberé

enoe in een groepen/ſo bat ſyntact cenë boom zijn

en ſullen/bicalſt tijt ſal mcſen veel meerber oritch

ten ſal moortg brengen ban ecnicbattbct banſtjtta

bct natucrcn: apft om batttoch lichter te boeit ſoo

ſoubeniëmoetéafttecken banocboomen bccleyn

ſte en ſlechtſte perſen pruynië, amandels bier zijn/

ont batt'ſap bäben boom ſoube mogen te paſſecoa

mé om b'aubet te mocben bic groottreiifcoonbet

3ijn: unantbe tracht mannen boom bie uitghebeyit

is tot ocletig minöteñtot luttelig occl meerbev.

apm te maken dat een cyckt oft anotten boom

ſo wel groë3y in bc minter alg in be ſomer/ſo grif

fict bie op een coolſtock, . . . .

&tblijft op de griffie mannen bijgeboom#

bat u belieft en bent gebiebate opgroepen/ſulië
t’gbeſchrifte hebben. -

#Dc bijgeboom enfalſijn onuchte niet berlieſen/

ift batbc ſtront geoogcuë woont met moerbeſien: oft

iſ. Dat gby te mijle bat De Pleiabee opgaen en de

- . . 32 iiij baeg
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bact bertboonen/tontſoinne be bijgcboont beet

putten gratten / enbebat gbp ben ſtronch beſprapt

# pckel cſi matcr man clckg cuen ocle onbct een

mengt, -g #De trictkeboom ſalblagben een luſtigbe enbe

melrieckenbe mucht/ iac begbene die vanoc rup=

en5 cnbc gbcupointte niet en ſal gbeten met=

Ben iſt bathy op cenë laumerboögegriftjt mont,

ſêen griffic bic bloemen oft vluchten becſt/ en

bchoont niet gbegriffijt te zijn, -

- 31ſt bat bc ooitfe populier boom op een moerbea

ſieboomgbcgriffijt ujobt/by ſaiwittentoerbtſten

'poogte brengben.

#Detricckcboom ſal muchten voor fijngbemacca

mentijt moonthgengben/iſt batmen ongbcbluſt cale

legt acnbc montci/oft iſt batmenbichtcwotig met

marm water begiet, Gijen ſcytoot iſ, batmen cenë

mijgaert bie blauwe blupucn blaccbt/ griffuet op

tenen tricckcboom. Dat bewijgaert bpuyuëſalbcb

ben in De Lente. * -

3Intet citroenen op granaetboonten ente op

moetbcſicboonten/bc bracht ſal root mcſen.

#De griffie biegcintct moet opeenen clſenboom

oft cycke/brengt moogtgcenen ſecrgtootcn boom/

maer braetbt bp mguchtenſſo en ſal be mputbtgbcen

ſutake hebben, -

#olupt allerlep appelen oft pceren citroenen oft

ânbct b2uchten als ſp begbinnen grootachtich te

moabcn/tuſſtbcn topec borinen van placſtct oft ge

backenacrbe/macr in dat geſiteben zijn bitterſche

ſoorten man figueren cñbintſeſoetclick / be mucht

ſalnenten beſcluc geaaente:mact baet en tuſſchen

ſalnicnbc bommen moeten locbt gbeuenboom clep

me getthetig auberſingſoubcot vlucht binnen met-

rotten en bebcberuen,

ve amaubelen

font te doen groeycn amandelen enot 19ctſcn -

Baergbeſchrifte op ſfact: na dat gby te verſtoft
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amambclen gbcten hebt/ſo laet ben ſteen timec oft

bry bagen ooepchen: ban breert ben ſoctetick op cii

neemt D'amanbel bact mt en ſchrijftct op met een

toperen penncoft amberſing t’gbene bat mbclicft/

macr nict te bicpc: legtſe ban mrber tuſſchen be

ſtbclpen/enbc moint ben ſteen in papier oft pctckca

mcnt cnbc ſtecckt bcm in Dacrbc /bc byuchtcn bie

bact aftomen fuilen/ bic ſulicn t'ſcluc gbeſchrifte

boogt5 brengben. Yºr

* Dm toebe perſen te boen groepen: ſcuê bagen

na bat gbp ben ſteen geplant bebt / neemt ben me

ber m.tctacrben cnbc legt in beſpletc manbeſtclpc

bctmiliocn:plant ben ban meberom. ADft andere

ſing/intet begroote perſcn op ccn toobcn roſciact

oft amattbelboont/oft op bcroobc paupment man

Damaſt. -

15bpſuit oot be perſcbocn bebbëander toleut!

iſt bat gbp op bcboogſepbc manicre/ alſttickcnco

leut bact by brengt. . . .

omte beletten bat be perſcn niet gerimpelt cfi

bcttot en metben/ſo moctm.cnbc ſchotſe banbelt

ſtrupt afnemen/om battct mtloopen ſoubc ccnige

bochticheptembe bc plactſe baet na bcbecken met

Hccnn.cnbc ſtroo.

15oont ben ſtrupcman be pcrſcboom ban onbct

cnbc netnet incvtkºmt'enbc flatct dan cencutap in

van toilghen bout oft bati cognocilit/gbpſult pet

ſen hebben ſomber ſteen. - G2

#De bitteramanbclen ſullen fottemerbenviſtbat

men bc woontelupat ontpect cerbatben boö bloept!

cnde ſommigbe Dagben gbchuttenbc beſphaegt

111Ct 00ctmn opatct, - -

#De granaetbooinen ſtillen mecl battchtë boogte

brengben iſt bat gby bcat ſtruyck beſtrijdt nuct pog=

tcleyne cnbe ſpringcrupt onbct een gbcſtootcit.

('tatt cetten barbert citbe bittercnantatibelboont

ſttit gijp maken eenenſactb.tcn cube ſocten/ iſt#

" - gijp
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gbp ben ſtrupt beſtrijdt met porceleyneef ſprings

crupt onbet cen gbeſtooten.

UHan tenen batten enbebitteren amanbelboont

ſultgbp maken eenen ſaechten enbc ſoeten/iſt dat

# ben ſtrupt banben boom ontbcct tot betoogte

ſcn bie bouen aen b'aerbeleggen en de bitumilg bcs

ſpaapt met marmt mater eet bathy bloept.

#Om te maken goeben muſtabel / neemtt eenent

pſcten bnact/ ciïſtcett bien in beplante ban cenen

ooijgaert/bicomptancſkeng oft ſrbucten beeft/enbe

batadic t'matc uptgetrocken 3y. #Dact na bullet bie

plantc met muſcate noten en beſtoppct mcbct toet

battet topater niet in gctaken en tan:cñal bat ban

#byptantſkcng ſai boogtstomen ſalmuſtabelle

U JCICIM, -

#De note ſal ſectbuttime banſtbalc botſen cſi ſeet

bicke bankcerncn iſt batinen aen ſijnen ſtrupt oft

acn be mortclen afſtben lcgt.

4Dnt te maken een noteboom bie geen blaberg

en crijge boot. 49.3latte bath/cſiſal ban blabet5eft

byuchtcn t'ſantégcuê/ cñbat bc bzucht alſo broccb

rijpe ſai mcſen eft geupaſſen algb'anbet. Caullet ec=

nen pot met groene notcn bie gepluct zijn op. 49.

3lang attont cfi maccteen gat inbcn bobcm maube

pot opact boon batt'matct untloopen macb/cnbe

gracft bic op é9.3lang auontg in b'acrbc. (Het=

plant beſchuctcn bic bact oot groepen ſullen/enbe

gby ſullet ſoo beminben.

#Dc perſc is iicucr ghegriffijet op ben pyttpnt=

boom cfibe perfiguticrop be amandelboom/ enbe

blijtten baet langhcr op buctenbe.

#Dc griffic battbcn pcrfiguict eſi amanbclboont

tc ſamcn gbegriffijt/bckerncbic bact oot groepen

ſal/bat ſal een antartbel toeſcu.

EDe paupmbooln gegriffijt op bê amatibelboont

brengt nooit een prutbt gelijtcen amannel en op

een noteboom/ſoigbe ſchopſſegciijt bc ſchopſſcuä

- - w DE
-
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bettete/ntaerbinnen iſt paupme, 15egriffijt op een

qucboom/geeft oot een ogeëbe bzucht ban fatſoen/

na het naturael mannen ſcluen queboom.

3Intet pc griffie van een pruymbooln aftanber

fruyt op de bijgeboom ſo ſuit gbp onutbtë hebben

biepoortgcomſenſuilen ſomber bloegen.

152iffijt op een ſter peerboont oft 14itſartboom

griffien vanappelboomen/ſo ſuitgby hebben bloe

'mingen en caſtanic appclgteſ om bic te bebben tot

ſaloerbepligen/ſoſalmë biegriffien op queboome

en beanbet boomen bicſpabe oruchten bnagen/efi

men ſal die mogben tooeeiaet ouet bouben. 't

32eemt twee griffien van appelboomen/b'ecn

fiter en banner ſoete/enbewoccbtſcooel vaſt ſamen

'alg gbp biegtiffijt/ſo ſal bc outbt hebben man bep
bebcſmaken. :: * tº . : : : : : : :

15byſult crictken hebben op binetſche boomen'

bic goet fullen meſen ons eten tot 3loerbepligben

tot/iſt bargby bic griffijt opbt moerbeſſtboom en
op een unilge. . - # # #t

# #ſttttt bc miſpel op be ſtekelbeſte cfiopbt moera

beſic/maer int griffien ſo maect begriffie nat in bo

nich/gby ſult bloegbereñ beter vrachten hebben.

15Eiffijt# oft ſtekelbeſte om moe

get outcbré te hebbë cſi op de witte bageboont of

opbeſnerpeerboom ontſpabe te hebben.

45bp fuſt bijgen hebben op been ſubcºmit/tij op

b'anbct 3ijbt root/iſt dat gbp betacſkeng van twee

bitterſchc nijgtboonten wel vaſt ſamen bint cñalſo

plantet.#fialB-ſpuutgebot zijn ſobintſtwocberont

om batſe ſouben mobcn een boubt ende eenen

ſtruyck, gnocre plantent'ſact van tweebetanoc

J bijgeboomtelt ſamen geboribë in een boccſkê2 bact

orſa ectplantcn ſpºpc planten bic baet tot groepen.

ºpni rogatappelentcbcbben/ſo mocfnten ben

- boom met ptſte begieten/oft roſclatte plantenbg

jaarwissement is-- e- C
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z: „De peetenen ſtallen niet ſteenachtich zijn iſ dat

gbync plaetſebaer bepeeerboſſalgeplät 3ijnſter

neerſtclic ſupuert manbeſtecnçn cfibaet op brengt

geſtfte aerbe/efiban ſcet neerſtelicbegietet:maerig

beplante altec eenen bolwpaſſen boom ſo moetnté

bie ontbeckett tot D'onberſte mortele enbe upcchne

- incmail.cbc ſteenen/ cñban tocbet bacro# -

it!naerpe biegbybaet intbebt ghebaelt /wclgbt

'bgenocbact miſt by/enbt alſo gbcocckt 3ijnbeſult

gbijſc beghicten. . . . . . . . . . . . . . . .

# #Denoſufboom ſal een groote menicbte bäſchop

ne brutbten blagen/iſt Dat by begotê upont inct olie

forſner ſout/gemengt met ſo meel ſoct materg: oft

toot iſt bannen de mortel rontſoitante mel belecht

met potactbe ofttleyaerbc met baptien ſtroo oft

oſſen miſt bact onder gemengt / cfiban begbieten

met menſchen piſſeteiïbat moet gebacn meſen in=

:be bonte baghen. . . . . . . . . . . :: 3

## 35 ben olijfboom ontopitchtbaetſo maeckt een

gat ontrêt ben ſtrupt ban cenen buyme mijdt/bat

Egtbeel botcgaerenbebat gat ſuitgby muilen met

fmeetacſken man eencnanſberen nuchtbaet olijf=

hoong eube ſluytet ban met gbeſtropt item oft
mortel, - . . . . . . . . . . . .

#23ſt dat ben olijfboom luttel nuchte Abyaech

moetinë ſteken in bact mortelen een cleyn bouthë

nat van eenen wilden olijfboomgbenomen ig/oft

van eenenpijnboom ofteyche, ... !

g, 3jſt dat ben olijfboom ſijn nucht lact ballen/

ſoo moetmcu planten bpfijn wortelen een mate

rbaouen.: ,, ! :: : : : : : : : : : : : : : : :

nººi om te hebben balfappel half ncereyfooncent

twee grafficm en ſplijtſc/pocchtſcnantegëmaltan

ber/ſtellende ſter naſtºot balne griffie van de peerc

tegen bic nanoëappel inact inentinottwocitoeſien

natt mater niet en tomt innemaege oftſpletc. ſºlé

macb bie oot woelgriffië op måt boout natmë#
3 3 - - 3Dirt

-
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ºpmtebebhëgrootfrupt met ſteenë geltjt mooi

geſeytig man be noten/paupmenefi amandelen, ſo

neemt ecnenpot oft een ander maten nullet met

aerbe; baer in gracft bnp ſteenen man ſuickenfrupt

als gbp begecrt/in ſuicket moegben dat beſteenen

oft keernen vereenigen mogen:eñ legt bepot met

ben bobêopmaerts/en maect bacreen gatinſboog

bet melcke alle be ftecnen ſuilcn bebmongen zijn

bact ſchucten te mompen/ eñ in maitanbct te octce

nighen/ſgo batſe maer eenen boom zijn en ſula

len bieinſijnen tutſal blagbenſect groote outb
telt, -

EDe granaet appelſal ſect toot opaſſen/iſt bat gbp

ben granaetboom begbitt met matet cnbcloogbe

t’ſamengbennengt.' -

HDe ſuere granaet appelſal ſoete merben/ iſtbat

#bc montci oanben granaetboom / rontſomme

cbeckt met bcrchen miſt / cnbcbegbict met men=

ſtben piſſe. . . . .. - S

3intet begriffie van eenen perſcboom op ccnen

queboom ſo ſuit gbp perſen cſi queen t'ſamen beba

ben/3ïnſgelijts iſt batgbp bc griffie van een enque

boom intet op cenenperſcboom. '

#De griffie man eenëamandelboom gegriffijt op

eenen perſeboom/ oft ter contrarien boet bcbben

perſen en de amannclg/maer afbeſtopſfeeſt be keer

me goet om te eten 3tjn ſullen. :

EDm te bebben ſchoon frupt met kcernen/enbe

broeger ban b'anber/gbegriffijt op een bout / ſoo

neemt tacken man eenen pcetboom oft appelboont

enbeboont aen het onbetſtecpnbedcpnegactiscng

bie niet booſ en gacn: ſtacnbc ontrent een palme

ban maltanbct/ cñtegen een ouer: legt in cick gat

ern gracn ofttopte ſoutg'enbciegt Dan ben tath in

b'actbe met mat bauerg/ctube to2tct cpnbc boucnv.

# be griffie boet ale ſp gbegriffijt i5.

5ſt bat Dentatkupcbet groen woogbt) ijp ſal beel

- 3 ſchoon=
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ſchoonberbyuchten en be beci ngoeget bbottebaert

gben/ban eenigbcn anderen boom. . . . . . . .

3Dm be appelen ſoctcte bcbben/ fo mocfinen be

mortelg manoen appelboom beſpaapent met titena

ſtbe piſſe maer inbat# ciïgbcmengt zijn

gepten miſt en bebloeſſein man ouben mijn.

#Din grcotc trictkentc bebben/ſuitgby bicºmi

moeten boen ſcheeten uuoc tricčkeboom.cn,

apm te hebben groote menichte van appelen ſo

Imtoernnen bcſlacn toutſointme ben block baſtbeit

boom/omtrent ecncn boet boogbebanbetaerben/

met een looten plate bic genomen ig man een goa

te:enbe alg ben boom begint te biopcen ſo ſalniett

moeten beſcnlooten bant afboen. Gºjen ſal mogeit

alle iate bernicumen beſctcmcbie/onn ben appela

boom opuchtbaer te maken.?Eſclue macbmen op

ben pcetboom boen. * *

ADm te maken dat centen boom bgtipuctt booſtſ,

brengbg/bouen ſijn natuerlicke mutbten: ſo ietbt

een Ubijgaert rancke aenben moet banútn boout/

eube boogboozet ben boom met een boom om bact

boot te mogen ſtekë bcmijgaert ranche inſulckce

boegben battet tmcc knoopen zijn tuſſtben ben

boom en de batter van de rancke mcſen ſal in itme

boom:cnbe albu5 ſuit gbp bien pellè ciibe ſchopſſe

aftreden om dat bc ſubſtantie wanbcn boont cube.

botjgaettranchc gcinackclick ſouben ſamen groea

pen enbe bereenigben : @toppct t'gat feet uncl

buerbepbcnſtjben tegben het intom.cn banoc maat

ter/cnbcten eynbemande bypiaten ſooſnijbt be

'mijgaert ranckt achteraf cñuimen boom ſalbrup=

tien bpagben met ſtjn epgben bgutbten/enbeat batt

tenen ſtrupck. . . . N. . -

ſöRiffijtbe inte man een en appelboont op een crt

# 3ſtiſgeltjtg begriffie van een pcr=

cboom/oft ban een buracine perſcboom/opccnert

peerboom enot ter contraticn/ ſo ſuit gbp hebben
CEET;
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een breembe mucht/be melcke gbp beeten ſuit

butatinappclg oft perſieappelg / cnbe oock pce=

CC!l,

Vanden tijdt om te planten ende te verplan

ten gegriffide boomen ſovvel dicke

, als dunne. Cap.xviij.

S# eſcggen bat beter planten ig int eerſte

banoc#Lente/ombatban ben boomtaſtber mo,

telt/bottet cñmtſpatipt/principalit in toubclanbë.

3Inbcnſberfſt behoortmen te planten pcertbicn

bagben boo? bet ſÉquinottium: maet op boogbe

en de broogbe plaetſen / plantanen in bepbe bc tij=

ben. #Den cetſten bacb ban b'maſſenbe quartier

banber ſºjant iſt goet planten cnbeſapcn/maer

Den bitj. ir. E. tj.rij.citj.rbij, enbe. Ebitj. nict, 3 nt

bycken banber ſºjane ſo tocmt de ontucht onocget.

3inbc nicumJe ſºjane ſoo groepen bc boom.cnbcſt/

enbe3ijn langer gbcbiterenbc/mact ſp3tjn langet

eer bat ſp oguchten bpagben. -

3ſt bat gbp boog noot plantet in b'maſſenbe

quarticr/ſgo ſalnicn beſcbtleten banbe boomen

moeten aftrctkcn alg gbp 3ijt tnt cpnbc banber

ſºjanc / ſoo ſuilenſe nuchtcn Dzagben gbelijtk

D'ſittDet,

ſegen plant in ſtoumacnt beplante bien betaca

ken nueg afgbebouwocn3tjn cnbc bcſtecnen in ge

tempert lant:mact in marmclan.ben plantmen bie

in ADttobct/32ouembctenbe #Dctcmber.

ſºgen plant betacken bic Dickcuoogtelen hebben

3'n 40ttobet/ſ20itcnibet enDe Deccnibet/ntacrºbe

ſcbucten oft tacſken6 mo?ben geplant inbc ſºjecta

te/alg ſp banbc binnenſcbogſſeſtbepbcn. -

2C'gbcnc bat ghcplantuoopbt iut bycken banbct

ſeJane/bgengben meeſt profijte by / cnbc boe incet

batmcn plant maeſt ben cpnbc banbct ſºjane/ boe

be boom ter profijt gbecit en bc oplichten bpactht:

GildCU
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macrt'gbene batinen plattt met bºmaſſcribe quate

ticr/ groept ſtercker cſi opont mcerbcrban voortcl/

boutenbeblabcrg/cnbcig langer gebitctenbc hoe

toel batſuichcboontcn langer zijn cct Datſcbguſb

ten ghcuen. - - -

#5e boomen bie pcel mercg bcbben/gbelijc bij

gbcboomcn/mocrbcſte boomen/baſclaer / cnbc

bergbeltjckc / uponbcn ghcplanbt ſomber voegtcl/

ban balfgoeptember af tot 3ilberbcpligen.

• ED'anbet boomen met opontelg/bcboomen ghce

plattt te meſen inbcn 3lbuent/oft toptg bact na.

EDe bickcboomen mo?ben perplant man b'een

plactſcopb'anbet/inbemacnt man ſpºottember cſi

men moetſe ſnoycn cnbcbe tackcn ſupucrë, mant

ſp ſttiien ban te betct bact ontuchtcn baagcn: cñalg

ſp beep.nben banbe uportclg gbepclf bcbben ſo ſala

men bact rontſomme miſt leggen in plactſcn cnbe

bogten biegbetempert 3ijn.

ſºjcn berplant van Albct bepligben tot in be

ſºgeertc/batbcboomen beginnen te ſchepben ban

bc binnenſteſtboſſc:inaer botcer hoe beter:te me

boeten ſo barſt als be blabere gevallen zijn. ſºjate

in materachtige cnbc cotbeplactſcnbaet octtoeft=

incn tot in #Lonmacnt en begoportkclic/cnbenen

-# tlict boeit alſ regent, oft als baetbe ſcet

t t3, - - -

#Dt ſongbe 3ïntenbic gbp gegriffijt hebt inben

plantſoenbofoft clberg/bcbootcn merplant te me

ſenſo bacſtaig begriffien ghebat en de percenicht

3ijn acn beſnebc bant plantſoen.

, Gijen moet behoornen wottrctken en bt oot ber

# ingactbë oft iongeſtbiteten: eñ3ijnſpeet

tgctrockcn ban gbpſcºberplanten moctbt oft iſt

batgby bic boct brengben dan betre/ ſo mortinent

bt uportclg rontſomnie bcbccken/paintipalitkom

te machten van reghen cnbc ſonnt. . . . .

Xpe kerſelaerg bicſttet;ijn en mogen toerplan

- - - - - teit-
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ten niet lijden:mantſecrqualictonnen beterplan

te iongeſcbucten crtjgen/principalit iſt batmenbe

pgincipalt mortel quctſt. -

vande plaetſe ende vandengront

intgenerael. Cap.xix.

Dte boomen bicinéplant in maliepè groepen ge

mepnlic mel/mantaiſt tegêt ſo3ijn ſp te beter

begoten man betafoguppen ban bouen.

3in materachtige plaetſen en macbmen behoomen niet te biepe planten. vº

3'n boogebetcbachtige plaetſen moetméſe mat

bieper planten ban inbc balen, eſimen en macbbe

putten niet te ſcct mebet opbuilen/ on batſe ben

“# te beter ſoube mogben nat maken. t;

oe opel bat op gocbeactbc begoebe bruchten

groepen / nochtang op mat plaetſe batſe groepen

mogenſſo moetmenſc mei laten basr natuere mc

men oft anbetſing ſp en ſullen nietgoet dan ſnta=

ke#ijn notbghebuericb. tº, t: -2 e

#Datg # oock n boomen herplant in alſo

goebe aerbe oft beter ban bact gbpbie ootgbeno

men bebt /enbe na batbe natuete man een pegbez

lick begbeert. 5,1: : : : : w

ſenbe intien bat moghclickig/ſo merplantſe in

citythe tonneicbijn/alg ip manDen certtengeltjcke ſonneſchijnvalg ſp banden eerſten maren:

enDe ont bat te boene/ſo teechent neerſtclick op De

ſtbotſe cer gbpbie mttrecht beplaetſe man baetſe

be 4Sonnebabben/embe ontbouot mcitauartier.

3ſtem plantſe man een ploegbeplaetſe/in een

ſmane plaetſe rente van een ſpant in een werme

goe meeſten deel van beboomen begbeeten be

minnaecbſtbe á ounceñbemacrtte meſen mauben

meſten mint/bic bendiebenſcet contrarie igv prins

tipalic ben amandelboomètauantperſenboomtent

snoerbeſte boomen/ bijgbeboomen en de granaete

boonten ; maet btau":" /"E#
. qucboo=



1EI-Q Dat 111.Boeck

ruutboomen en de pupmboomen begbeeren be

op materachtige plaetſengroepen bc boomen

en bewoonden ſect groot en behebben veel blaberg

cnbc plutbten/maetſp en zijn niet ſeer ſmakelick/

notbſtboonc man toleur noch om lange te betna=

sten: ſobemcgniick baagben ſp betichten t'ſcine iact

batſe gbeplant zijn/bpal bien Datſe gbcoooone3tjn

te Draghen. 's . . • ' -

#De boom.cn bchootenalbet bicſtgeplant te mee

ſen op minntachtigbeplaetſen. -

56 51ſt bat gbp planten milt op cottbc plactſen bate

ſtet gbeen perikcicnitjbehanbe toubcſo moet gbp

planten op beſuytſjbeteghen bet32oolben.

Vandeplaetſe endeden tijt,vvaer opyeghelickenfruyt

- boom begheert geſaeyt geplant,ende gegriffiet.

- : : tewveſen,int particulier.Ende eerſtvan

- den Amandelboom. Cap.xx.

T) ſê amanbedboonnen gbeplant zijn.be op toet=

+rſ meplaetſcn/ bloegen moccb enbebpagbenſeer

bcel nautbtena oot in een ghetemperbelotbt gtoc=

penſe ſect mel:maet in een conde tocht en de eenen

botbtigen ende materachtigen gront en blagenſe

niet met nauchtenen beſtetucuber barſt. De ſteen

achtigbet ſaubat ebtoogheenbe mermaet.be

bcbbenſegbeernte. &p tongben beguantclicket ge=

plantinbë eerfſttott beginſel vanbë winter than

opambertuutst: mantten is niet goet bie te plana

tenutoeitenteſ om battet eenèboom igbie#
uitloopt.#op behoogen inſgelijckg inDen Berfſt ge

griffiet te meſtnºt om batſe in de lente bpcang al

gebloept zijn ſeleninoetſt ootſaepen in #Loumaët

cn éºportkciietalſt metmis/enteop ghetemperne

aetſen:oft in aprtobet enne Roucmber in bette

annen. Omdie te planten van baerlicbet mucht/

ſommetalen fortuin groots enataanvraag:
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belg/bie niet te ſect bicke banſtbelle en zijn renbe

ter batmen die plant een en nacht te meyckenieg

# in materbaet bonicbinig/enne oan intaerne

n niet bingcten biepe/mett'ſtberpepube mea

betupaertsenbcbctanbctopmaertg/enbeban bip

maelter maent begieten/cnbc altenietg graucny

sprincipalittmec maeitet maent. ADm biete platte

ten oft te griff.cn manſcbnetcnſo ſalntennemen de

iffien van het bootbſte mamben boom enbc niet

battbemibbelttenbe mogen gegriffiet operben in=

beſclue antanbelboomen tuſſchen beſtboyſſe en De

betbout/ oft opperſcenoepruymboom.cn/boewoel

battet intëſo goet niet en i5alſt plantë, ſjen pluct

b'amanoelg als baerlieber ſchotſe ſplijt. HU'ſclue

macbmen oothſeggen wanneauantperſeboomen:

#Deſetmeeboomen en mogben ben nogſt niet met

ſbetogagen/printipalit banantperſe boom biegbe=

griffietig: embe en ſtaet maer balfſo langeado ben

amandelboom. . . . . . '- :

:: : u , Haſalaer. Cap.xxj. / . . . . . ?

D# groepë in alle tocht en beplaetſen/

**ntaetainerbeſt in eencn nagberen mochtigen

eubeſannachtigben gront.3ie men bieſaept/melt

moetfc ſteken tooee mingers biepe inb'aetbc/maer

ſy tonen beſt nooit als ſp geplant zijn man tacken

en beſchueten nueg afgbeſmebcn/bie ontentbe nicus

bout t'ſamen bcbben, ſtegen plantſein gottobet ef

3Bottenbct op metint enbegetempctbe plaetſen/

oft in ſportkciteef ſºjcette t'ie oocbetet batmet

ſommigbetaeſkens aen laet als men die plant/bats

, te ë ban enckele toepkengoft gactben/mant

ſpbrengben meer bzuchten boonte. -

ar --- Crieckelaer. Cap.xxij. :

D## crëeen cott

*-* beeii mochte plaetſe teficom.ë opci boortginge

temperbe plaetſenmaerfgentonnë niet mermage

te matintentotijt/noch gemiſte"#wam:
#4, -
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is ben gheheel contratie. Bijen ntathſe planten

bankcertten op boogbeenbeleegbe gronben/bp

t’gbehcrcbtelin ADctober/3Rouember ºpetember/

en ſtoumaent/cft men plantſe ootman tackenenbe

ſtcenetiſmen griffitt bie in ſtouember / oft na bat

49allabin5 ſept banbë tumclfben #December tottert

eerſtë mail &ponckelie. Ibetig albctbeſtbatmë bie

intet in éoponchelle en de gegeerte: cñ boe opclbat

bt beſte inciſie vanocboomcn Diegommegbeueny

gbeſchicotale begomme notb niet en vloeyetroft

Datfc opbout van bloepen. (Hoogtg. De cricckcbode

men en zijn nemmermeer ſo goet geplant als ge=

griffitti ſp en begceren geen miſt maermillen met

bithmilg gbeſuyuert woeſen van bacre blooghe

tachen/embt wanbegbcne biebenchen acnbeboet

groepen:ſpbegbceren ontk biepe putten cube otte

upile ontgtaltente wocſc.nl enbeiſt batmenbegeert

batſchyocch bruthten hebben / ſoo moetmentaick

leggben acn be moet banden boonn. &p mogen ge

griffijt meſcu op pluymboonten/topnoeiiboomen

en de afnetbcſt op bemiſtlucn/ſo bat beſoete crietke

daerg gbegriffiet op herſelaers/ſaechter triecken

blagben bannie opſoete kriechelaere groepen bie

op foetectieckcbgonnengbegriffiet zijn, zº s

:' . . , Queboom. Cap.xxiij... . . . . . :

D# xDucboom begcert eenentoubcnenbe

'- ten gront/ſo batmen bemalſtbloochweber

bp gebtchc ban tegben bitumila begietëmoet/pgin

tipalick iſt dat hy by gbebleke van eenen mocbtie

gben enoc materachtigen grontgbeplant is in eea

men onoogen ſteenachtigen oft de pengront/tmant

ban ſalnten bein btcobile begieten moetenvom goe

beenoefcet vele muchten te hebben. Alſ men bien

lâtet niet de mortel by comt ſo melnootte bat bp

t tuoccbe iaer muchten braecbt: eñbp en bgactht

ſoobaeſt niet als men hem man tacken plant. Hoe

vlucht moet gepluttuneſcu in october/asse,
..? -- -- U!ar * -
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##vtmeesterbzucht goutgbeel patiroleut

opbt. . . . . . . . . . . . . .

Arangeboomen,Poncillen,Citroenen ende -

- Limoenboomen. Capixxiiij. L.

gêngſrangeboom49oncilie/citroench Limoë»

- boomvbegeert te botſen in een bochtige piact

ſe omtrent bt icetant gelijthbt citroenefilimoen.

zoe4Limoen titroen rit 13onciliebcboomen ge;

ſaept te wocſen inbeſagcette: men plantſcoock mrd

van 49lanten ciïgriffien tſuurnirnacht poebočin

tenen torf.ſagengreſfijtſcimbtmapatcriſatieprins

ben ſtruvtkomtrent bewoonteigelijtk ben3range

boom. Bijen inacbſc oot griffitn in cen ſchilocken

oft boon eenen boom ſteken tin d'amber oortme

macnbcn/ſettenbebaer 3act in een pot oft topfbps

ben boom bact gby bic in breughcn upilt: ſsbp

mocht ſien bleeber getracteert van beſcboomenin

tuoccbe bottk. ati in 't 's

: : Vijgheboom. Capxxv. 2 f: #

D# tſtijgeboontë zijn man werftbepben nattere

- cfib'een braecbt oecleer dan blannety citb'etz

tiegroepct beter op eeen lant battle'anbet. EDt gta

me bic vluchten blagen eer dat betonbegbetonnen

ig/mogen in toube lauben geplant voerden. (Sbca

micpulit begeerenſe een voetmt tocht/ en bemaert

te zijn tegen te heeten oft te tonnen meber/cnot be

gterengbemiſte aerbe/bocºmel bat bepzucht beter

in brooghe actbc:efi3tjnſchrgoten/foſalinente

bijgben mcl mogen bematenUnie gbenchte grots
gen op moogbe7 tonne ente ºntstachtighe ze

# zijn betct om te bewarmrtnot van britt
c. : : : : : : : : : : : : : fºtº! : : : : : : : :

3.ſteplanten van bt taijgbebnement ºp wanne

tackcn oft nieutoeſtbucten gbeſtbiebt in ottober

embe ſtouchabet in marmcenbe getemperbelana

ben:cii in geportkelie/ degcette eube April in rotte

- #laume saneren via::"::: tij
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be beel macht man oogſtbgot 'metſijn bruthten

cnbeblaberg/cnne curſcbact ben mijngaerbe niet

meccban de perſchoon en boet: emoe mij gegrif

fiet meſen in april tinne ſtrupckenbt oock in de

ſtboyſſe.goïetintmeebe boeck. - - -

; Appelboom. Capxxwj. . . . * *

T)enappelboom groept op alle plaetſen enbe

begeert mette ſmarte cii mochtige acroc:waer=

om iſt bat bpgeplant is in ſambachtigen ettbe depa

achtigen grontºſo moet men hem helpen niet bce

#ingchertbrenmoet# zijn tegen

ct goupoëſagenſacythem oot ſomtijtsmaer met

profijt: bp brengt mat meerbpvalg by van

tatken oft ſchucten gbeplantigt macr be mucht

cocmutſpabcembe en is nietſtergact. :: ... : :

alſ beſte ig batmentſe griffiet op milde appelboot

men/ paupniboomen/ peerboonten: 6 petſebaoa

men/perfiguierg/connoillcboomcn/ entbc princia

palick op Ducboomen/van bemelckebatappels

hoogte tomen genaemtpeerappelg/enne begeert

alleencbet eerſfeiaerontbetttcupeſcu noch en be

certgeen miſt/boe voel dat bp baniniſtenbe aſa

tben beter grotpct. s . . . . . . . . . ?

-: ... - Peerboom. Cap.xxwij. . . . . . .

#13eethoom en begeert gbeenfeergbemiſte

Jº Aactbeſnothtansfaltbemſeerhelpé iſ natment

allermteoft alle bagiaren bemmiſ gbeeft met aſe

ſtben gemengt acnne moet mannëboom: bygroea

pettehelick melatgbybeſloten is tuſſchen muta

ten/enbein betlantrºobant bie geplant is in Inager

aerbe/oft onoogaemottleyachtigbemaccbt clevue

enbe barbe pceten/ia ben boom igclepn enbe teet,

#Die man eenentadt gbeplantfe gbtmeeſt/tormt

ſpanc woontgºch groevet beter nie man milt planta

ſocn te ban bit mauſaet coemt, geen plant bent in

mermelanden in &eptember en beſpotebet enne

in toubt landen ingepochelle ennestuwe:



VandeLantwinninghe. 21 5

itt gbetentpetbelaſtben/ ſoo mclinb'eert tijtale in

b'anber:boemel bat bepeerboom biclancuoompige

peeten braecht eñtonbe/broeger begeert geplant

te meſen ban b'anber:bpbcboortgeplant te meſcu

ban een leucnbe mortel oftban griffien. #Delcuente

bctportel en behoort macrttoee oft bpp iact out te

toeſtn: be griffien behoogengenoinëte boeſen man

t'ſop banben boont: bp toogt gbegriffietoppetſt:

boonten / qucboomen/amandelboont / en moet:

beſicboomen: maer gbeintet van griffie op ten

moetbeſteboom: ſoo ſal bp toobc pceten boostg

bgengben. - : 2 - lig

- De miſpelboom groepet opbieke ſtruptkeny by

macb betonagben een toube iocht/ nochtans bra

ghcertbp metten metme enbegbetemperbedecht

eube een vette en fannachtigbeactbc. 19y woont ge

#van mortelen enne van tacken in ſtoutm#

er/menſaept hem ooc miſteenèinaerbe baet miſt

onbet gemengt is:bpſalſcet heel battchten hoorts

brengen/iſt batmentacnbë boet handen bootn legt

aerbcgbermengt met aſſtben,#pmacb op bemſela

men gegriffiet met ben/oft op peerboonten/oft apa

pelboomen/ban griffitnbie genomê3tjn mt t'min .

belmanticitboomrtenbe nict dan het opperſten treft

moetſcoockſtchen inbc geſpletenſtrupt/ombattic

bothept banbeſcbotſſcbie niet gbtnotch en ſoube

tonnenbochcn. : bij : - in ing

iſ , Moerbeſieboom. Cap MXyiij, gaat aga

Dſê moetbeſicboom begbeert een overme etint

-#actbeende miſt/moet

n bochticheyttefi mil geplant meſſen in ſpetobe

enbc Jaouembct oft van boom ofttack gelijckht

wijgeboom: tñals men hem planttt ſomlenginten

b'aerbc met aſſcbcn/ in bicpe enbegroote plattgy:

tſart geplant en brengt noch boont netb plucht

noot die beucht. #y woont gegriffietoptaſianice

boom'appelboom/milaeptethoorn/o
ime/cſi unit

* #### AD iiij ten p0=
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tentpopclier:enocale bpgegriffiet is op be ooitte

poptlictboom/ſoobmacebt bpmitte moetbeſten.

#Deauantpctſcboom begcert alſuickë aerbe als

bepaupmboom t cñ groepct man cen ſteen oft ban

#boort geplant in 4Dctobetiſ?ouema

tt/iLonmaët cnbcésportkclie. #ºp mottſeer mel

# op bentſciucn oft op een cn paupmt=

boom/perfiguiet embt amantbciboom' maer alſt

bybocb opcbetigntoct bp gbegranen enbe bick

milg begoten werden. Dergbeltjche oefenme

# beperſcboom/bemcicke niet en bere

chilt manbe attantperſcboom/ban bat be attante

perſe mat mſn.bttig/cnbc ngoegbcrtijpcban be

pctſc: bouen alſo ntoctmen machten te plantenſo

toel be perſtboomale battantpctfcboom/op coube

plactſen bic meltermint ſtacnuten ºp by auontuc

te batſe rontfomme beubaert zijn met eenigben

inueren oft vanauber boomentegen sc minben.

p begbeetcn bepbe# te Voeſen Ittet baet

taberg / embeien millen niet ouer be twee oft

bypºpingbetsgbeplant zijn in bacroc. . . .

: : : : : : : Noteboom. Cap.xxix. ; - ,

TY1& ſºoteboom groept in alle ictht cñ in alle

Zacroc bocumcibat bp beſt groept in nette aer

be/bit toclgbcbmohcnig: bp bcgeert oot booge cij

bercbachtige plactſen.ſºgen plantſe banoëntte cſi

oochanbeſtbuetcn op ſuickentijt en beplactſcaig

b'aunanbelboomcitº te upctcn op booge cnbc upct=

ine plaetſen in ſpoutinbct entem toube lauben

in #ponchelle en ſojcette:ciïin getempertlant/ſo.

boel opb'een tijtale opb'anoct: nocbtägſuitgbg

bcnote wat latë broogé inbe éponnie biegbp plan

ten ſtuit in 52ouember / om bevochtitbeyt mcchte

itentcn : intact be gbcnic bic gbp plantcn ſudt in

3Loumaëtenbe &portkclie legt die een en nachte

wonen teweyden in kinderpiſſtraatn griffier ne,
- * * ::: - - - - - - note
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ttoteboom in éopogckclie op bent ſciucntenbeoock

op centen pruymboom in eenengbcſplcten ſtront/

boc opci bat be notebootn nict mci en boorbert

al5 by elberg gegriffietig ban op hemſeltten mits

bat bentgeſchſchap van alle andere boome tegen

i5. ſ93Jen behoort hem te ontbcckcn rontſoinine

om bat bp boot t'crupt niet en ſoubc bol monben.

agen moet ben verplanten in broogbt cube mar

melanden in doctober alg bcblabcrg gebalië zijn/

eitbe noch beter in ſpottcinbct: maet in Cottbe

dan ben in éoportkcile cfi in ſºjcette / cnbc in gijca

tempert lant in bepbe be tijbcn: bpbcboont oock

berplant te meſtn alg bp tumce iter out is/ in couz

belanden: enbc ban brpiaten in matrue landen.

#De noteboom ſtactgbcernc in bicpc putten/ na

begrootte vanben boom:cube hcghtcrt oockſter

totnot van maltanber geplant te mtſen te minſten

incl bcettich boetcity ont bat bc ſchabuubc ban ſijn

blancrg binberen ſoubebanbet noteboomenen.be

oorkanbet boomen bic bact ontrent groepenſou

bcn. En plant noch en perplant bent ncininiepe

nect ontrët bepcke/ oft in centë put bact tot anoct

tijben ccn epcke gbeſtaen heeft: mant tuſſchen bez

#" boomen is bootliche tºpauttſchap cnbc

> . Olijfboom. Capixxx. . . . . . G
n" * * ’. vº, at; e . - - -

D# folijfboom begbeert alſuitken actueenbe

–A áoonneale beubijgaertſenbc moet geplaut in.

ſteenachtigbe aerbe/bic niet ſmacrºcn is:enne als

gbp bemplantet man ecn tach ſo plant bein in 1ua

gbetaerbe : ubant iſt bat gbp bcm plantet in bette

8CUDE#####
gbet3ijn: bp begbeert ooth bickubila d'actbc ghce

roert te hebben. Iembcaiſmen bcm plantct in een

waterachtighe plactſe cnbcniepe acrocijpgroept

truurmetuntmervraag#us.#::- ; . Citº
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bent op een booge eñ brooge plaetſe metter (oote

tel/ oftban eenentack inDe ntacnt ban ºpttobet.

oft 3Boucmber/by ſal ghemoech groepen/macs.

aatmenbem geptenniſ gbeuclenbeſtjnmortelen

bzeebt mtſptepbe inben put/tuoc botten banntals,

tander. Ibp macbootgeſteken motben maneenen

tath:men griffictbem op benſcluen/eubtoppen

miſben olijfboom/ ente men ſupuert bent bick

toile pan ſijn ouerploebigbe tacken. #oiets in het

topcebcboeck, - ,

Dattelboom. Cap.xxxi. - #

Dz&#Dattelboom byaccbt qualick bytichten boog .

Dat bp bonbettiaet out ig: en.be begbeert te

hebben marmc oft getemperbe iocht en belant: eſi

me outbt biebp braecht woont rijpereer nat b'olijf

boontgoet is. 9pgroepet gbeerne in licht embt

ſambachtich lant/lenbe in t'ooilbe oft inbe belben.

eigen plant bent in april oft in ſagepe/man een

iongbeplante met be mortel. De battelſteen mont

th in b'aerbe:gbeſteken in October / ntact,

men noet afſchen mengben onbet b'acroc Daer bp

gbeplant woit éiet in tweebcboerk. º
'L , 3 . . . .

Caſtanieboom. Cap.xxxij. : #

D te ſCaſtanicboom groepet gbeertte op hoogbe

- en de toube plaetſen in ſubtijle en mochte aer

be/nocbtäg nietſaüelachtich#
eerſumart:bp moet geplant zijn man groote en met

rijpe caſtanien.bcmcirke micr ſchorſt malië als fg

baubenboom valtë/cnbc mogen geplant woonbelt

tot itt éopogckellet inen moeten ootſtſettenſeſſe te

gabct cenen moet biepe in b'aerbeenbe' cen moet

batt malcanbetenv enbetonce iaten baet na cibers:

berplanten veertich moeten van madeanncr; lºgº

machinclin bactbegelepbt weertiest gelijc bewijst

gaertionge tube van nieuwe ſchatten maernen:
5: zij L: mermeer
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mermeer gheplant van tacken ſomber toontelerv

mantbyen ſoubt ghccntrijgben. Eig ongbeltjck

beter bat bpgbeplantuoogt manoe#
gtifict in nijeerterſâpaiienneſ gepct op hem ſcle

iten in een gheſpleten ſfronck oft flupte laiteincts

boogbt bp oock# op btielten oft op milz

ghen: maerby ban baeſtenbt byaecht oock

bytichten bic ſpatſtcrchet banſmakeinn. - -

Pijnboom. Cap.xxxiij.

Dſ& 19ijnboom begeert lichte#
aerbeen.be groept gbeerne omtrent de scetant.

ſºigen plant bein in Dctobet en de 32ouembct.

#iet intimtebehoedt. . Hind: # # #

# : ' t Pruymboom. Cap,xxxiiij,

D# 192ttpinbdom oerbraetht bedottbc docht eſi

Hºne botbte en beſteenachtighcaerber en de batet

miſt om battet 3tjmt muchten toptacbtithmaerkt.

cnbelichtclic boet mailen mantben hoont.ſºyen plät:

be pruynſteenen in Jaouember in vette actbe/

eenten boet biepc/oft in éoporthelicºmact#
moetne paupntſteen en laten meycken bypbageti

te noten in loogc.3f batbe paupnaboom geplant

is oanſijn motiel/ſocn moetuien bent niet ſtellen

itt breebeenbc biepcputten/ombatby zijn motte:

ºf #

len nictſcerbicpe en ſtrett:men macbben intéopt

hem ſcluen/op appelboontcnamambelhoornétner

ſeboomeneft ontneeltbmoment nochtangt beſte is

dat men bent griffttopbemſeinen mn batalabe

gegriffietig om erucnboom niemanfijnnerſpecie

niet enig foſal hommeembeeñrleyne vruchtenman

gben, ºpent dit van inten is in ſoposthetic oſt in

#eetteembeittgbeen attoer stjtshurti zº, 16 inct

#nſ ; ; 3 nºg om; is ºp 3 mei:Kºppgraxy

Dat #ranaethoorn bogheert een depe oft nettº
e betanenfaegtbent in ſageerte en

##

* .
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tel/ oft van tacken/bie bentronck een bupſt bidke

hebben in gottobet enbeſpottentbet: cnbetoogbt

gbcmacct onder ſcherptembe moet alſo net tracht

in d'aerbcgbeſteken. GJen intet hem oock op als

berbanbenuanieten/maet innen april monot be

gbeintet banbe griffie / men moet bein ſtjnaerde

tberen ſcnbc ontDeckett tubee inacl t'ſiaet5 te bocz

ten cenginbë#herfſt en de eenginbeſLentc.3°iet in

topecbe bocck. -

Cornoelliboom. Cap.xxxvj.

1e ſcouſbelliboom begeert een coupe bochte

Zennebertbacbtight plactſc; maet op boogbe

plaetſe ſo#mat mauſuniaert cñnatue

rt. Gegen griffietbemint cpnbevä opeertecnbetn

3pril op hemſeinen op boonnc/qucboom cnbc op

pectappelboomvmet beſcboiſſe cft wanbe griffje:
## tC##te#

leten a igleſiacube moet miſt leggen

mutanten: ſin ſcet biepe putten. *

. . . . . * * *# ; . . . . . . .

D 4&3luiubenboom mortiuttclin onſcnlaubert

*genouben inact ucie in 1ezoucntien ſombere

ontretint quartier mâ & 1eſplitsbrugger

prgbecrimc in een toernc lotbti cſi#
cnde ortteacrbe/cnnebp meeſt be touociocht:bp

woont ant van ſteenen/ oan de griffjefienne

banbelcucube mortel. : uitstººt, ºf it ritag

Eſajenbeboortbein te planten vanoc griffie onde,

bandcieucboigbe doortclinſattijte actie in Bºycee

textenbeſaeperintben april invoeriue lambenneft

in ſºjcpe in toubelländen mettºp ſtenen te gaz

mtr met het puurnenerwarrtelenbt ſteken teneiv

moet biept inb'acebt in#
inct miſt gbentengt inct aſſchen boekte een iact

baer na/ſuit gbp nietlette vetplantent, ºp bcéft

berenc alſo langbe algte wointventurt/patintrt

emvontſontnucbcſette niet tenen hoop ſteenent
• E. DiC
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blemen moet methbocnale begooinet ghetomen

#begbeert oock wel batmen bithwilg oſſen

ſtuſ: 30 Il ijn wortelen legghe.

Lauvverboomen. Cap.xxxviij. . . .

D# 3Lauwpetbooltt groept op alie plaetſen/

macrliefſte ontrent bt geecatit: men plantet

ben in Den Berfſt oft inbc 3Lente batt woogtel/van

plante en de ban tatiettbe upont oot gelegt in b'aer

be in ſºjectte/alg bc botbtitbeyt tot beſchorſte

toentt. Gºjen ſaept benn inbe bootſepbe tijben boog

bcut iate/eenen moet biepe in b'actbe niet beſten te

gaber:ntact algſy een taer out zijn ſo behoortgbp

bie te verplanten bact gbp wilt batſe blijueu.5iet

inttooetbeboeck, , vr. za. zº. - rit

Deſpacie diemen behoort te laten tuſſchen defruyt

boomen diemen verplantet. Cap.xxxix. 's :

men moet ten eerſten confibereren begrootteſ

***baer elcke ſpctie ban boomen toe contëmath/

enbe oft de boomen gbeuooone zijn ſter groot te

groepen/enbe op moat plaetſen) enbe bien achtere

bolgen.be te maken m ſpatien: mant in goede entbe

bettegronben baetbe booinen ſectgroepen mo=

gbcn intoctnuctt inectbct ſpatie laten batielberg.

ſênbe bier op moctinten merchcn/bat eencit boont

bie opt tu?me gbeplant is / op obat plaetſe battet

ootk3y/bicngbet temeer vluchten voort.

Hiſt bat gbp planten milt bicke boomé opbe rije/

efi lancg ben woech cfitcgen bc bagen panden bele

ben/ſo moetmenſe platttë onttent rrrp. boetë bant

inalcanbet:mact mailt gbp beel rijen platttë op cen

plaetſe ſo moeten bic ſfacn ubelplºm, boeten oft bact

omtrent van maltamber/ ente ootbehoort ſoverte

bºten ttje van banbet te ſtaen/on bat bt tacken

benſouben tegeliiathclickcentogé ootſttechen op

belegbeſtjoen, - - - - - - - - # - ,,E 's

# #a'- ZEttſſtben
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zuſtben bepeerboomen/appelboomenefiane

ºber boonten bart, ſuicket grootte iſt bat gbijtt

macrallcene een rije en plant tegenbebagen man

beoclpen en de clberg/tmintich moeten tuſſchen

bepbenſal genoecb meſen inactiſt bat ghtjer tooee

rijen ſtelt lancs.be gangen wanbebouê/ſo moeten

ſp hebben onttent erb.bocten ſpatie tuſſchen made

tanbet : cnbc oock ſoo bele tuſſchen elckertje/ſÉn

plantſe oock niet recht tegben maltauber ouer/

maerſeere oft ſp geſtbakiert ſtonben:embe na batſe

maſſenſo moecbt gbpamberciepnboontkengbaer

tuſſchen plantenmaer niet te ſter dicht op een.

ſºjaet wilt ghy bic plaetſe gbeheel beplanten

# ſuickcalg pootſcpt zijn/

ſoſuit gbp bie opbineren gelijt een ſchaerbert enbe

ic laten ban tumintich tot bettich boeten tuſz

Dbenbepbenen.be oockſoo bele banb'een rtje tot

'anbet. . . . . . . - - ,

#Depauptmboomen enbc artbet ſteen fttiptbode

menvan bergbelijcke grootte en begbeerenmaet

beertbien of vijftbien moeteſpatie tuſſchen mala

tander in elcke rijermaet wilt gbijetaliccne tmee

tijen planten lancept gangen wanbebouenºſo en

beboenen ſp maer ſeg moeten ſpatie int viertant:

#men moetſe ſien te proportioneren na haer

lengDe... 2 , - - i t

#De kerſelaersenbeſpaenſche kerſen begeeren

tbien ofttmaelf moeten ſpatie tuſſtbë bepben maer

om te ſtellen in de groote lepen van umen boa

nen/ſo ſal ben megben oft tbten moeten gbenoetb

tjtt, - , ºf +

3 #Detlepneboomtengbeltjt krieckclaerg/quchoo

men/bijgeboomen/baſelacrg eñauberber gelijt=

ht boomen/hebben ſpatie genoecbacnacht oftne

gen boeten in eenenbogaert en De bijfoftſc6 noe:

ten lance een ſlepe oft ganckbanbenboue.

3ig gbp wilt planten twee rijen boomen#
# : - 's l

--

-
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'ten oft letten en ſoubt. - -

lickertje met#ſootte oanboomen/ſoplantet be

uninſte op beſtjbc bäbaetbc goottnetornt/on bat

beſtbabuube banbc grootſte/bt minſte tlict buuot

Andergheboden van Fruytboomen -

te planten. Cap.xl. -

's

I#t bat gbp plantet peerboonten en de pupnt

boomen/beert metten anderen ſoo iſt beter dat

gbp bepaupmboomen ſtelt ter é»onnen toacttgt

# be peerboomen mogben opcl bt lontbge

DCit,

z'ware ootgoet alſt broogemeberig en oocan

berſing/batmêben boom aen be mortel natmaecte

€€t Dát# berplant opotot/ orn bat naerne beter

bouben ſoube aenbe toogtel: mant bot gbp ben

meer banſijnaerbentoecbt laten bocbeter, #plaet

oock melgae in wat gbemeſte beg bemelsbat gbp

bennerncit ſult/ om te mogben ſtellen in#
ke ſituatie. * * .

ſºgen behoopt niet te berplanten beboomen bie

bentopafgeten geſchoten oft gbebroken hebben/

mantſp en groepen ſo woel niet:ten mare bat gbp

licuet babt bengebcclen top af te boumcntom te

pgoeuen oft ſpboot ſuicken mibbel ſouben toebet

gbetaken te groepelt.

ſoºgen macboodplantëſomber mortelbeboom.cn

bie veel mercg bebben/gelijooijgeboomen/moer

beſicboomen/baſclacrgeñanner het gelijtketenbe

in putten om m boomen in te planten bcboomen

ſcë moeten diepe te meſen in riepachtigben grout/

maet in bochtigben grontſon meel niet. Ajaccht

oock b putten mijdt enbc byeebt gbenoctb.taliſt

• bat De boomen bic gby bact in plantent upilt be

toogtelen niet ſect groot en hebben: mant bacc

moet goede ſpatietontſOnline uutſen, ." , 3.
- -- 3
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, 3igb'aerbete meeck baerghputmepnt maect/be

tertſe met brooge aerbe oft octtoeft tot batſe bett

mott. 316 ſpte hert cñte broogemiſtſe cfimaecktſe

bocht met matet: oock inocten ºp boonnen met De

mortel in matergbeſtacn hebben / iſt batſc langbe

Wooter aerbengemeeſt bebben ontrent tubec oft bnp

# .31ſt batſommige mortelg man o boomen

te ſanck 3ijn/oft beſchouſſeaf/bie ſalmen nuesafe

boumen/maer. Dat beſtjoe gbebloot is beneben

count/ale ben boom gbeplant ſal mcſen. Yoant

tontfonume bet afgbebouwen ſullen iongbe boog=

ttlengroepen. - -

19et is een generale regbel batmen moet alle

boomen eer batmen bie merplant enbe ſomber

dingbe bie keerne oruchten boogte brengben/als

ſp bfcke 3ijn/ cerſt be tacken benemen en de top

ten enne beniieben niet laten ban ſtompen dan ee=

men binger lanck/altcinet5 meer oft min na ben

ºpſch manben boom. - -

#De clepne boomkens bic nochſomber cenighe

tachen zijn cñmaet een roeyken en hebben en be

boenen bonen niet gecort te morſenalfnen bieber

lant/macr be plantſoenen bie# griffien milt/

cbooten de tatken gbeſnoept te hebben ter bat

men bie metplant in ben# bof,

, als gby n boomen ſtellen ſult in de putten ſoo

1ttoet gbpbt mortclen melwotſp?cpbë cmbe maken

batſcalle gbeltjck.ncbcrwaertstrecken ſomberbat

renigbe banbe cpnben op maertg keetc: ſpenno

gben ooch niet fooſter bicpe in Dacroegbeplant

3ijn/t'is gbcnoccb bat be mortclen ſo biepe gegra

nen zijn batter d'aerbe omtrent een balue moet ouer

ligge ten marcbatbe#ſeer beet en beſtcene

aciſtich ware: en muliet ootk ſoo ſecreumen put

niet gbp en later cenighe plactſe rontſomme ben,

boont/ bact t mater alſt tegbent macb in blijuent

liggbett, - al
- ſ;
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Alle bboomenſullen ſtaen itt beput/cnbebat be

toontelg upel byeet ligghen/ſottebct ſoetclick bact

op met bemoet/en ban mengt met gbemiſte aeroe

met een beciban be gene bie gbpſult gbcgtauen

bebben upt ben put/en ſtopt bie op bc mogtelg/

maet en legt be#3tjbeteghen be mortclg nietſ

mantbat-ſoubeſemtogen te ſeet betupermen, 15bp

ſult b'ecnaerbe toel mengen onbetb'anbet/ ende

baetmebe benput bullen latentbe banbe clepinſte

ballen tuſſtben betoogtelen. - 2

Enbewaert batter moymen maten in braerbe

bie gbp baet in leggen ſult/ntengtet ottoet opat aſe

ſchen baet men lgoge afgenacctbccft/ om te boeit

ſteruen/mant ſy ſouben bewoontels mogen beſtba

bigen:alg nttumen putſal opgebult obeſen op ecz

men baltten boet na oft bact onttent/ſoo ſalmett

baerbe met de voeten melſtijfnebee treben ente

oock tecbt omtrent betoogtel/maet meer iſt bat ſp

brooge igban oft ſp nat mate. "

ſagaeviſt dat gbpſteket oft plantet in baerbe bè

boom van eenentack oft ſtaäc die geen mortel en

beccft metten banner oft metten bouté cloppetſ en

macct bent geen gat te mogen meteen en andere ſta=

kcºntact lact ben 3ijn ſelfggat maken notijen laet

bent ſo biepe niet in cloppen/bat bijet niet en ſou

be mogben ingaen ſomber beſcbonſſe te beberuent

en alg gbp ben ſtakeſultinozijnen bint bembouen

# cpnbe/ op bat bp met itt baijuen niet en

Cº, - : # # 3 - 3'. ,?

w Van Boomen te ſnoeyen,te ontſchoeyen, ' .

# ... ... ende te cuyſchen. Cap. xlj. . .

D#enoe onachtſaent atherinatt/ſeptñata

+- men nemntetaneet en beboorttetonten

boom na bat bp geplantig:ntact betteetftige bupſ

man ſept/boet benacketciïben boontbelicht/ſoſul

lenſ n beucht boenteſ oot bp en ſalncutmermeer

beucht noch beelºbtitchten van fijntº:van:
- tC
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bie niet meerſticb en is om die te gupſchen in be

mintercube int cynbe banbenſBerfſt: mant aene

gacube betſuopenenbcafnennen wanbetacken het

is ſcker dat eenë boom die veel boutgerijcbt moet

geſupuertenoegeſaopt werden voor kerſmiſſe in

ben Abttent/onbemafteneinen ſijn oueruloebieb

bout en ſchucten bic bp te groot cñlauch uptopompt

be upclckc bent beletten heel botten banbloeſſent5

àloonte te brengen:b'opcltheboenbe ſo cn behoopt

incn trict te tornen acnbcpaintipalctackcn, ſºigen

moetbemoor betathen benenten en toptenaig bp

ſtaetachterauber boomé bie bcm ſijnen bacbbene

men en belettenopte clintmen om begonnebos

tien te winnen. . . . . . . . . . . .

$ 3jſt dat begonne niet en ſchijnt ouer al op ben

boomſoe tacken bic bc tracht enbe bet licht betſon

nen niet en hebben/bic en brengen geen vruchten

voortg: maerö batmen moet aeninerchë nadat b?

gtocpct bc tacké bic# ciït'licht

bencnten/ eiï bicafbouwpen alſt loof gbemailen ig.

1,45ct is oor gbeheel ſcher bat een boot boutaen

eetten bootavigen tack boet ſtetten /enbcoock ten

laetſten benghtbeelen boom/oft omuntersbclet op

te climmen en de te groepen. #oo moetmen bent

han afnemen betboobe bout/t spinbe winter oft

inte &omer:bat quaet gebeurt principalit benon

ben boom.cn/oft ben iongen/bic bc éponne tebeet

gnoe te ſterthgbebabt bebben na be plaetſe batſe

ſtaen oft bootceuitbongbeluck man blitſemvbona

ber oftſtoan oft van eenigbe beeſte aenbe mortelt

bie baet ecnich ſtucwanbe mortel afgebeten beeft/

Bft dat int ſitteken in b'aet.be oft int#
ſpabe oft bouwbeel be mortel oft eenige tackë uiat

genuetſt bebben, is t . 2 -

##fiiſt natmètemenie boet acnt gene batbouen

beraerbenigſnotbmeetnet neerſticheptbeboeuet

tºgbene dat in b'aerbe i5; want de wetmte#
No - ºf : 3CUDC
«r 4 % w - --
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3 aerbeen.be man bet miſtb gbenereert gbetoomte

aenbë boet banben boom biebe mortelen eten/oft

boorpt oock altemet5 rontſonntc man bent boog

puccbloebithept ban boetſcl ſobcci ſcheuten enDe

ſprupten batſcoëboom heberft cñ onvruchtbaet

maett behalucnnochbatſt battoer hoornen binbe

ten en de bact boetſelbenemë: baerom ſalnen bie

inbc opinter tot het biepſte banbe mortel ontgta

uen cfiafnemen. Dat ben lettenbe i5 acnbe mortcl/

efiſttoepen en beſchucten elberg berplanten/gbea

lijck ban appelboonten/paupmboomen/tfi ſulcke

meer anbet boomen/om bit bay iaet baet na te

grifficn. Cijen moet oockaeninercken/bat beſmetz

#"ſchucten/De beſtcbaſelnotë poorts

gengben. -

ſºgen moet ben boomen oockgbetten eenige tea

creatie inben opintet na benarbept bic ſp gbebabt

bcbben int boortgbgengben ban bacte bzuchten/

ſoo bat men met ontbeckenbe toogtelen ſupuere:

enbe het is wel van noobc bat ben tegben enbe

ſneeu bie het maken/principalit in beeteenbcbgoo

# danben/enbc plaetſen bie ſectc tet áoortnuc

aen. 3ſt oock batbc ſchotſe mannen boom bc

gbint te veronoogben/ oueriniote batter luttel

moctſclg in iB/ſoo graeftmen acn be mortel centen

boobenhontoft anner boonebeeſte om te oerbelt=

gben/#ſommigbemannen mangoet en de tort

miſt ont tè bermbetºnnen : 1naer tecontraric/ iſ. Dat

b'aerbe te net enbetoogmachtichig / ſoo boet men

baetaen afſchê bact looge afgenaettig.taan out

beptuoogben beboomen noſchachtich enbt be ion

ge motoen oot moſtbacbticb bä3cer groote mocha

ticbept cñ broocbte:bit quaet etet en met magert bë

boom gelijt beſchofthept bebeeſtë.ſºgë macb niet

elooucn bat ben fulcg ſnube mogen toecomë ban

et moſchbatmenbintrontſomme cnbc onder be

'oogonth baube griffien, Cºgen moet ben bit quatt

- 19 ij bCtCtCit
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beteren met ontſtboepê/gcliſcbiet bogen oerbaeit

te/cnotoot in de winter cupſtben met een bouten

oft beenen mcſketvotn bat het moſch niet en ſottde

poortstruppen en mettertijt ben gebcclenboom

bcbetuen, #Die begbeert te bebben ſchootte ictugbe

boomen/biemoetſetontſontnteb'actbe ongratten

tñ ſupueren wanbcionge ſprupten pan ſºjecttetot

in ADctobet/efibatſu onbctbouben tot Datſcgtoot

zijn:ciale ſpſullen groot meſcn/ſo en ſalmé Baer

bentaet tweemacl omſpaepen:maetinbc opintet

oft ſp groot oft clepitc zijn/ ſo moetmen d'aetz

De methnemê totttſontincben bottlefimcngen bie

met miſt eïban opcbetlegghenin ben put on bat

ſpaltijte ſouben bcbben mochtitbcyteïſoetichept

battben bentcl. -

1&nbe inbe geomet oftalſt tmtetntaten beet ig/ſ

bcboogtmen te beuoaten en bc te betgabeten cent

boopken betſtheaetbe aenben moet banbenbootn

# te ontgaen. De bitte en Debgoothte man beſcn

GOlſt,

Gijen ſnoytſe cñmen tot betackenbanbe boo=

nten/alg ſpbcginnen groeit te merben en de te bot

ten te toetë in ſºjectte cſ april/maerbetouetvloe

bith boutntoet vaſtatuben ſtronck afgbebouwen

# be bettichept mannë boomſatbeubouwp

aeſt geneſcu/topclckeſo opel niet geſtbië en foube

mactbatmenſcinbe ooititctafbiciºupe:enbe om te

bematen Datſe boom be bicte banbcſopateenbe bic

ketatken niet af en ſchueren /ſoo en ſchepbet be

ſchopſſc niet bannen ſtronck/ macthoutſe eerſt af

een en baluen moet wanbetaerben/enbeſaecht ban

De reſte moortgaf maſtaen ben boom/enbeleggbet

ſagbemcel op beſnebe, -

3ſt bat gbpſeſnoepetentbeſtronckt inbemintet/

ſo laet betackett noch lantgcttoecbyom na berbant

hoogte af te rotten in ſageerte enne April: maet

miltgb2be Dicke eñ oude boomen ſnoepen/cñben
* * * * . -n DE
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betacken afnemen ombietenicumen/als gby fict

batſt beginnen gecl te morbcn/bat falnten moeten

bocn terſtontna 2loerbeylighen alſt loofgertſen

ig/cube cerbatſe opcbet beginnë hact vochtitbcyt

te crijgen:cnde afbouwende chafſagbcnbc.be tata

ken/ſolatctnoch ſtompen ºntſtatn acnbcn ſtript

om bact op te grafficn nieuwe griffien afbouwen:

befonintigt woel lanck / cñanöcontet/uabcnepſch

mannenboom/cnbc na batbc tacken quact 3ijn/

niu Dat begent bie blijucti/temcctvochticbcpig cij

ſubſtantiefouten hebben. . . . . . .

#ſtaat een boom van outerbon oft aabetſing

#incet en onaccbtgbelijtk by platbſo en ſalnacht

en niet ghchcclcube al bctacken afnemen cube

ſttonchen ºntact alleene be noobt tachen. Giſt!

inoctſcoockbc moattle ontberken na Alberbeyliá

genºemde ſplijten behickſte monſeig tube inbtſplij

fcn ſteken ſchcrucren oan ſeer harte ſteencn/cube

bact oot inlaten ſteken/ ombat tct#
banbetacrocuſſoube# tit

tynbc banocn mintcr/ſ wocber hechtti

"## . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . w zº

Aſs bt ghcgriffinc tacken van hip oft micriëren

out gbcbºokcni afgeten o- - - - - - - - -- - - - - -

#
ſten oft datulcuſiet batttt out niet beughen ei

ilſo# griffien bact

op hooghct oft leegbct# aren 15bpſultct

ontk nogé opgriſten dan het talu bout baf gijpct

-# iſlfſ ſitäct. Dat ſalaitoctºliteeghcr zijn int

#lantſoen tijde oprit battetºgebeten doel targhe:

ſloten 3ijt gijcºnteſt op het plantſoen man heet

rcyf# t! º
# ttttthc ſtij

# ſtt

#icſchlicten geholpenfi - W - tºl, af. A.

#
ºr-7;rſ,## ij" “Higle

trººst
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galg begriffien biegby gbegriffit hebt/ nieuwe

ſchutten ghtworpen hebben ghclijtk man tmce oft

bap moeten lanck:iſt batſt optipo:pen clepne opere

blocnige ſchucten omtrent begocbc tacken bic gbp

milt houden groepenbe ſo ſnijbt beſc quabeſtbite

ten afmel vaſt aen be griffie/ia int ſclue iaet bat

# bft gbegriffit bebt : inacr battct 3p inben tijt

artct bout noth fijn feucht en vochtſchept heeft.

#bet ſal oock goet tocfen batmen afſttijbe ſommi

#principaleitben banbeſtbucten en begrif

en/int eerſte iatr byalbien batterteneleig/cfibie

elberg op griffien ºf binnenbry oftvieriaet Baer

abat ſp ſtillengbegriffit 3ijn cnbc bat bc grifficn

melfuſſen bracten hebben het plantſoen ſo ſnijba

terwocterommcafiſt batterſobcle gebleuen 3ijn:

mant het is gbenorch voor eenenboom/batmen

hem late een goedt fit voor elckenſtomp/principa

irk begbenchitionck hebben ghegriffit gbewctſt

et een griffie/mant bt boomi faiten ſacſten te

tboöberenbcbeter #ijn, egaer heeft ben boom ge

# gbemceſt bitke;ijnbeſmet meer griffien ſo

onbermen bemmoeten meer latënabat gby ſien
ſult batter van noobt# te buerbce

hen peſpleten en beſnieben van het platfoen, .

" die "boomen beginnenſitilente groepen ſoſat
men bit ſnel moeten regeren bnp oft bier iarcn oft

meer tot batſcmel gefatſoneert zijn/hacrafſnopen:

tbe topheng# af enbebe dcync bunne fatſe

# locnicbbout/tot batfe3ijn een

mangfenebt hooght oft boogberg in bien betino's

# ſchitthaerfeer woelige prins

alclebcn cnbctatken/ſobat ben eenentach niet

tina ben amberen en tomt:cnbc en bindt oecb'een

en na# innenbicketeynotten:

############

#bouteisign patterns
#onnebootſchijnerfount, ºf en
- * * *-; Yjen

#
#
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ſgenmacbacnbcboomen bouwen bannen ect

ſtenbach van Rottember tot inteynec van Geleet

te: maet ſiet toc batinen niet te diepe en bouwme:

cribe iſt bat gbp be apaterſchueten bandcn boom

afbouwmet bic geen vruchten en praghen/ cñbattct

3p int bºeken en de laetſte quattict Ylander ſºjatte/

bat falſe bocn te beter betichten blagen, g:tbcats

ben boent bic gby ſalt gbegriffitbcbhtn bickc ſal

mocſciſſo ſult gijp bent mogêne ſcheuten afnement

citbe laten hem aflectie begrifficn. -

Omde fruythoomen teghe- - - - -

- ; 3 e neſen, Cap.klij. -

G# alle bingëbiebatcupaſſecñſttrtte tienië

- vanber actben certieb rbc poelen hebben van

t’gbrite bat bact nut en de profijtelit i5/upact boot

batſt letten :alſon hebben ſpootkfonimight pate

ticuliere ſtetten toeepmenne enbebaet oorſpronck

hebbenbevantgene bat ben contvarit ié/oft oock

boot ouberbotn/oft gehmetoft te groote onervloce

bitheyt van t'gene batſt bocbet.ſegen ſal bent batt

niet vertoonbcten iſt bat beboonten int particita

dier/alternetgitjben eenige ſchate mate boog bate

ſt# moeten ſtetuen/in bien battet gbeen

btilpc cnberemcbie terſtont toegebaets cumcrot.

gille beginé bieboot ſtorm efdracht vanaë wint

# ſulteit ſºcciotten#
ie ſalnten helpen cfigencſen met ſlijc ſchapen ch

berckeng miſt, 7 º : zij iſ ºfd

#oe cruyben oie toutfonnebcbootwengroepen

trecken na bact het mortſcl/bacton mortiucn nic

neerſtelitkwot mieit en benutten boumeenpittly=

ten beſtbelle battocht beginntact niet onecrg.

3ig ben boont hiet bickt en woontheſiteſcetiane

ge ig eer bat by tachëuotupolpt cii opwacrts groe

pet feeſult gby na bat gbpbcm bewoogtel ontbeet

hebt op een bootſcybetijt ben ſommigeunontele

ſtiaet niet bt principale ſplijten:tfinaer op leggen
-- & 39 iiij Yº Ctſe
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betcheng miſt gbemcitgbt met auber actbe/enz

tie ſomtijtg rotttſomme bc Woertclg mooipen bloeſ

ſcm ban ſcet ſtercken mij a/ ciï het mocſch afſchnab

ben met een groot bouten meg/ ſonbct bcſcboºſſe

te quctſen. 13ttocinben gogmetalg baetbc te nat

i5/ſo mactt goet batinen grocticacnben boct ban

ben boont toutgoin.mcbcoportclé bic inben opina

tet niet en hcbben ontſchocpt geooccſt/eñ mengijz

ter onderſommigbcgo.cocacroc. ; -,

#Defdig cenſiectebic beſchorſt nertcett banoc

boomen:men moet dan opcl teyn beſcſmette afſnij

bcn int cpnbe mannen opintet / met een ſcherpſnij

bcnbc mee oft pſer/enbeleggben op be uponbe oft

ſticbe mat oſſen oft oerckeng miſt/ en de omwoine

ben met ouncboccſkeugcuneſcet vaſtbinden met

teencit miſſen/enbeſo#alſogbebonden laten/

alg beplaeſters bacraen houden mogben, ,

, tegébc mounen bieinbeſchotſe groepen pan

ben boont (fotnoctment inciſie hoen bact gby be

ſchopſſeſirit gbeſmolten ſien/enbcoie ſplijten tot

acn het hout iſ om bat be nochtitbeyt cnbc infectie

baerwtfoubemogenloopen: nooitgſuitgby met

een baetſken bc inoanten en op het rotte pan bin=

hen ºnthalen, ſo bacſt als mºnogheluckigſenſie:
het binnen bact in en beºogcbouen op beſplete een

piacſter ban oſſen miſt oft dertheng ſtront ghc #

anenghtenbegijcſtootcn met ſauic enbe cen luttel

ongebluſt calck/enbeminnetenbc binbetupclbaſt

#op enbelaetetſonlangbc bactop alſ boubcit

11tact). 12: 'r: ### . . . . . . . . . . -

moijmptoeſſein oft groutſappe banner olien#
ten op be mortelg banbëboom biebc gecle

/oft cenicbſiugfietk3ijn boetſe grootcbeucht.

&#ſectgbelijck

ZafanDereycnbc3ijn mat peert5 oftſmert van coa

ſeur/ennefomnight hebben ben beck lanckenbe

ſcherp/tubconêſecrgregtwaaraan#
º: «s e* - is ?
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-#intê cnbeanbctiongcboomtett/mant

p bijtenaf beiontge ſchuctcn bic nocbmalo 3ijn cñ

ccnen bingct lanck:men mocter met ſchoonenba

# gby bic bact acn ſict/ ſoctclick bcljant op=

eggbcn/ſontbct ben boom te bocn toercn/mant ſp

laten bact terſtotit malicitalsinenſc macpilt tcnca

men/ om batſcnict en conncta terſtont u0ccb gbca

blicghen/ ſêubciſt batſcbact tiict en laten maſſen

# bant/ mccntſe af met bc anoct battt van De
CIJllCTC. . . .

ZUcgb.cn oc ſlecken ende micten ſuicgt aſſchcit

eubcſagijcnteel acnbcu moet panbcn booit: 2 cm.be

alſt bact op geregent bccſt ſolcgb.tct opCoctaitbct

op/ſonbct moccb te ncincn het ghcitc bat gbp ectſt

bact op bcbt gbcicyt. āDft ſettct oock ſommigbc

clepnepottcheng mol matcrg acnbcn noct banbe

ſcitte boontë: oft gietct mijnblocſſcm rontſollianc.

- dlg ben# ſijn mºutbt ecclieſt/ſo moctnicit

om bcn ſtruyck matibcn boom mcpl minibcn glycz

lijck ccn croone/oft een piatc banloot bactonine

leggben oft voor het beſtc/ſo ſalmcn bc mortclg

banocu boom ontbeckcit 1 cnbcboonbooten/citbc

intgat ſteken cencn ſteck man toernocliicn bout.

2lig be boom ſijn blocſſcut octlicſt/ oftbatbcnt

be blabcrgaf mallë / foſalincnbcm bcuuortclë onts

bccken enbetontgomme utctboom.cn ſtroobcmin

ben bät int water gbcmc2ctie. . . . . . . .

, 19et beſtcig barutcu inoeit mintcuſict na betup

ſenen/ect dat bcboomcn blabcrg hebben enociſt

bat# cenigbc poppen / tictten oft ſact ſtet man

rupſencuſo mccnitſcafmetinſtrumenten bact tot

bienenbc ccr batſt leucnbich mondcm. ſº)act cit

###
acn en moecht/bau ſo luttclaſgigby meutbt/ cube

ſupucretbctbout wclouct alſ batter gheen cycrett

en blijuen/cubeſict dan benthcitacnicn mottºman

ben boom oftergbeen depitEn: ##iju bie

- - ,

n
DâCt
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baetſoubenmogen ſpinnen/bie bact gettopen ma

ren enoc baſt ſaten tuſſchen beſchucten en monte

len:3ſt batter eenige netten ghcbleuen zijn tot in=

bc#Lente/ oft dateenige miſt oft neuclniettube gez

genereert heeft/ſoo ſiet op bemibbach macrbatſp

mootten/cſi baet gby bieſultſienſitten met boop=

heng bp een tºp tuſſtben betacken of op be tacken

ſo fulbp bic met n banben ommoonben met oube

boecſkeng oftbreebe blabergafooorpen cii neerſte

lic boobcn/bie terſtont met bepben bannen boot

boutmenbe/bicooilg bat berboenbcefi mei tocſten=

bcbatie niet benepen ter aerben en vallen: maer

macht in batſen niet en ſpupten intaenſchijn,

3ig ben boom te ſtere ontloopt ſo moctnië bem

mabat bp onſcbocpt is ſommige wortelen ſplijten/

maer niet vanoc principaelſteenbe tºmatet batter

inig bocnootloopëſo nertcalfſer cenicbig/tmelt

hebcin alſo gott oft beter is dan ben menſche bet

aberſiaen : woant boog beſe mcbecijne gbccftnten

ben boom een nicum lenen. - --

* EDe fictte cfit gebiet van beſchotſe banbéboomt

tomt wanbevotbrichept wanbeplaetſebaerben tac

heeft gbeplant gbemceſt: cnbc ooth ter contra

tien beboomé moben trom eñ ſlim/ale bt plaet

fc bact fpgeplant zijn te brooge is, om tebeware

bc iongetammeboomen inden plantſoen hof/cñ

te maken batſt beter groepen ſomtoetmen die een

mane lengneboogchecken met ſtroo en het bccſci

ſal tuften in de lengbc.cnbc breebe op pertſen.

om eencn boombie te langcieſontier nauchten

teoragentc noomberen boort een gat inben bitſten

tac van fijn mortel ſonnet uitgebeel boze tcboom

pen en ſteket tenen ſtock intgat batgby gbtboott

hebtych ſtoppct poortg met mag: beetban wehera

onnnen wortel en ben boom ſal bet naeſtconten

"#ersvan naar
55eſultheboom.in bittert hebben"E:

- - - 's gbe=
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gbeweeſt en beginnen te verbroogben ſter helpen

iſt bat gby be aerbe omgracft enôc begbict: men

moetſcoot beſchermen tegen bc bitte ben helpena

be niet cenich bittt batſe bcbett eiïteghen bc coude

mottmenſc becken met ſtrop. . . . . . . . .

#en boet de mobim.cn ſteruënict percké ſtront/

oft niet menſtben piſſe gebaen intgat baet bc mo:

men 3ijn oft oot met ongebluſcbt talck:maer te be

ſtbotſte te veelplaetſen gequetſt datnicn bic ſplij=

te cñoot een luttelaenden moet bambertboom. fo

batter be mocbtichtpt machvotlooptn; i " ,

De mo?nten groeven alſt mocht woeberig / inbe

buichten bic clothuyſen hebben en pcbambchoentz

men moet t beſte ben boom gheheel te boonbooge

met een boot# uooſtclaiſt mogelitig/ oin

battt vochticheyt bierbewoontenafgroepen bate

lance outbattypen ſoube. # # # #

3jſt dat de appelen van een botſin baſſen/ſplijt

be mortcl/cnbcffeert in befeliteſplete ten keyc.

3ſt bat be# t ſcherpe opwaerts gtoe

pen/tmaſtbt oë ooet banocn boom niet poptelcytie

matcrºcii afgn/oft boeter in mijn bloeſemſ oft neet

twee bcelen olie nanoſtiucn eñeen heel ſwoert pet

t ſamen gemengrºenbeſtrijctſe baet intbe: oft!

âſſchens acn be moet mannen bbout/ofternich

volunatergrontſhifime ben boont) efreenen reep

# eert met peterolie àft een contbe

én beſttchett #werthena blottaart gat lute

Ottbet gemCn tig, 12 tºt 1432

#buyne mieteiſtebben ſterilentonitſammt eenë

begin inten moet Daerbe webct betké omtrent btw

ºf bcelſoet

bati# 23 :# # #

temt dock cycketſſagbemccle tt toch

# en boom en#
##

#timunalen startuatie", g:E- Dm
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. Om te bevvaren ende te houden de vruchten der

boomen omgenomen en de geten tevverden -

- in ende buyten ſaiſoene,## -

T## niet genocch batin.cn bêfruptboont ge=

ocffent cnbc uncl onbetbouben berft/alſnten

t'frupt niet en weet te beubcn cnbc goet te bema=

tcn 0ft om te btttoopen int Wottom.cn manbcniate

oft boontgebruyt van ben bugſutan cnbcſunbupſ

cſin principalit op bc plâctſcnbact bt beſte ende

# itſtcºmputbtengroepen/macrombat my mat

cbmijnen ſtillen van be unanicrconi t'frupt te bewa

gen cñgoef te houbé/cfi beginttë banbe Zintan.bcl.

#panianbeſig rijpe algſy begint bact ſchorſt te

# tſe gewaſſtbë woont inpekcl/ſo motta

ſc upit cii blijft lange gort ciïnoch langctliſt batſc

#batſchacrſtbomſcnict en

n quijtcuootbêſo moctinëſcopattijtg op t ſtroo

laten# #bact naſal ſpbic oetlaten.

#pc.# ullen goet blijuen tot in tºbtgin=

ſel mailber #cutcaſt batſe eerſt geblootbt moerbeit

ijſbeloinbaclgfipä inctboopkcijggelegt op onooge

# ouerbcct. & outtuige# -

º op boombritſ, oftſy grauenſt in ſaucl7 inſulchte

# haïſſ whalfännct niet en geraken. àubet

# enſt infolijen oft maabcn bol ſtroo.#
ſuſt pioeiteligftig binnen goetiijng iſt bat gbijſe

in cout water:wantſiliſkcijfyttgranorſo

#nſe binnen goºi naar#####
3ijnſcbcboliicntribt geſchcnbt.. , ,

W - , , T" , ,

# #caſafbekriefkenbewaren inggeliſiſtibatgbi# - heitbcubaten gijggeliſiſtibatg

- wplitſt door betºontttttopg

# Cl# -

bcm ccn lagclicht oâ#
# 3 en op bekriet

93cbert##
Gºlt gyoſofibcgi ſoetelt aſijtt/#t 5 Aulaci

gen bewaert woeliaen inct kcilighlaattig op,
te ! * 1!C.
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tte maniere gbelept. Céjen bgoochtſe oock opel inbe

#onne oft ſp operbengbeſoötn in bact ſapenbe

gbetonfijt met ſupker om langbe gect te bouben.

3ſt batgby be ſtitronë beſtrijdt niet gbetépert

plaeſter/gbpſultſet ghebceliaet goet bouben ſon=

het verrotten:iſt bat gbyſebercht oft ouerbeet met

gerſte/ſy en ſullen niet rotten/oft iſ batgbyſeſlupt

in cenich mat. -- -

De tornoillie ooit gelegt om bewaert cñgoet

ghcbouben te zijn in een glag/bat ten tebclicken

toijbëntont heeft ciï geſtckëint ſupket oft bcnicly

maet betſap baet te ſtorttottie ingetonfijt voort/

ig ſect moet#ben loop begbuytg.

De #hueen bcmaten hen ſtervoet in mijn opoef

ſcmveñ noch beter iſt batſcgeleptoponden in eeneit

nieumen pot bie wel toegeſtopt igenbegbeſloten

in een wijn mat oft inben mijn gbehoopt.3n beſet

manieren ſullen be queen verſcb blijncit/ cnbc bc

mijn ſalſter luſtitbcñſmakelit zijn. 3onntige bt

matenſe in cafoft in geeſteſoft in ſagenitelzoft in

bijgeblaberg.anbev occhéſe met blaberg efilecmº

oft met potaerbe/eñ broogenſebä inbegonne: en

als ſy bic gebruycken willen/ſo bºekciſt ben item

af/cfi vinden bc queen alſuitgalgſy bie bact inge

baert babben. @Jaet gby ſuit octett/batinen bc

queenſ niet en macb beubaten op een plaetſe baet

ander fruyt legt / woant ſp boet baté reutke tñ bite

tetheptbcbetücn beanticre oplichten bic bact on=

trent zijn:enbe bact toe het bat oock. * * *

#De bijghen ſullen altijtg verſch blijtten iſ bat

# legt in ccnenpot vol honicbg/upel tocgbra

opt in ſuicket boegben batſcinaſcanbet niet en

gbcraken / neth oock ben pot ſcluc : ſoft oock

iſt bat gbp elcke bijgbe op bact ſellieit in een cou=

opoorbelegt /enbebatt be cauopoo?ee bangbct op

een lontbetachtighe plaetſet bäct niet noch togck

tonten en macb, ZDcbgoogbe en ſtillen niet bcact=
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uen/iſt bat gbpbie neffens een legt op een boombe

inben onen na battet bloot wtgbettockcnig cnne

baet na legt in een en nicuuocn actben pot die niet

berloot en ig. -

#De noten ſullen langbe goet blijnen/iſt batinett

bie met ſtroo beckt/oft met brooghe ngte blabctg/

oft in een toffer ſlupt van notebooln bout gbea

maect:aft iſt batmen bic menght onbetaitipn/ ben

melckenſp afnemen bet meeſte beei ban barctiſtert

hcntueth.

#De granattappel blijft goetin ſoete olic/inbo=

micbſ enbc oockbeuoonben cnbegbebangben acn=

bcn folber / in ccn plaetſe bie ſeet bichte tot gbe=

ſtopt is/eube bacrt niet en blieſt, oft oock innen

kcibet, maerſïct tocbat bp niet en verſchijninele.

#De appelen blijuengoet op een toube plaetſe/

bic be ocnſteren bccft ſtaenbein ſRooybenſbcupcic

hcgbcopent ſullen werden alſt ſchoon wcbct is:

oft op ſtroo/oft in gerſte/oft in cenen pot bic man

binnen niet mag beſtreken is enoc wel toe gbca

ſtopt:oft in een acrben bat bat niet verloot en ig/

enbegaten breft innen bodemvenbebouen wel toe

# ig: bct upcicke alle bemintet ſal bangbent

lbuenaeneenenboom/cfin appelen ſullen alſuits

blijuen alg gbp biebaet in ghclept hebt,5omittige

minnenſc clck op bcm ſcluen in bijgbc blabcrg/

baet na olietbeckcn ſp bie met inontci pan mitte

potaetbc en de brooghe mortel / cnbe legghenſe

inbc &oonne,

, #De uiſpcien monnen bemaert in clepn bepecte

batë/oft oot gelegt in pottëtuſſchen mijnbºupuen.

#De oliucn woorbengbetonfijt met pekelºoft met

een muirtute ban# afijn en de fout. #oonimia

- # boenbet bp polepe/munte bille ende lentiſtus

laberen. Annet laumet.blaberen: cnbeanbctlatta

bperbeſten oft bakclaet. - - - -

#De pcggen ſullen lange goet blijtten/iſt#
DC ſtCCUz
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100C

nuitg ſnijben cnbc ban inbe &onne te bgoogbeu

Dat bepot bodig/enbct wat ſeet mei toeſtoppen. :

beſteerten vanbepeynen bepcct/enbe alſo opbane

gbet3noct leggben bepcyten in cenen nieuwen

aerben pot en de gietenbaer op ſo meel ghcſonen

mijn/oft moſt/oft mijn /tot battet bat bol ig. Øna

ber bewaren bepeparen ouerbrct met fagbemccl.

&ommigbe legghenſe mccb metbrooghe nooten

bladeren:oft oock in eenenaerben pot die niet ſet

te gbebacken en ig /enbe gietcnbct op mijn enibe

moſt en ſtoppent meltoe/efibematent.3nbet lege

# in putten/ opeen plattſcbie niet verre ban

oopenbewater en is gbelcgben. Annet ſnijden in

quartieren bemitteſCaſſinen/ De #3obiepcyycn cſi

reuſebiane:cinemë alle bekerne mot en bloegenſt

bâ inbeéoöncoln batſt ſottbégottobeſent inbc3Lête.

#De moerbcſicn/bie in een glag ſect met geſtopt

ſtaen/bitjuen langben tijtgoct/macenten moeiſt

ouergieten met bact ſap. . . * - - - -

#De ſtitton en gitange appel morbë inbëkelber

goethemaert liggende verſcheppen van malcanbe

ren:oft in pckel mannering， oft ſomberſont/oft ge

dijck tonfiture met ſoutgbelijck bc ºpline.

#De perſen biemêhectbutatinë motocnbcubacrt

in pekci/oftſoctenaſijn/oft oot be ſteenmt gebaen

fijnbe/ inne &onnegbeblootbt gelijckbc bijghen.

éo0mmigbc confitenſt niet bonith.

#De ſCognoillen woonbë geconfijt nuct ſoetë mijn

ſoft ootalgſy gepluct 3tjnſo neeintmen bc battſtc'

eimen legbtſe te mormen in actbebatcn/boenbe

bic bol oft bpcang pol/beſet met placſter: be melt

hemenſet oft graeft in eenen put van centen moet

# een bgoogeplaetſc/baerbc éoottne toent/

oiletbett met aetbc. ſº)en nuati)ſcoock onere

leggben. - -

#De pnumé van Damaſt ſalmen in potten leggen

enDe Ottergieten met nictiopen oft foeten tutjti tot

Hoe
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Hoe datmen Cider oft appeldranck

maect. Cap.xliiiij

I32be Lamben baet gecuen myngaert en groept

oft bact be byupuent niet ſomberlingbe goet en

groepen /al iſt batmen baet biet macb brouwmen/

nochtans om ben minſten coſtenbe het grootſte

profijt/ſo macctmen baet branck ban frupt/gbe=

perſt met be petſſegbelijck men be olic boet inbe

lanbcn baer be olijfboontengroepen.

#Den blanctiemen wanbcumuchten maertſmott

gbenaemt Cibery embe is tweeberbanbeſtewetcnv

pepaſtpber bic iants beurenmacbſeſ appel ſtibet

bie eet macbgbebtonthen woonben.

#De pepycinetig menigetbanbe/oft bp toont ge=

maect van malſcheenbeſutakclicke peptenvoft van

berne milde#bangoebegbeelepepyheng/

bie inclgbeoefent zijn, - - -

Sommighefraeye ende excellente manieren van

te confijten de fruyten, om het gheheeliaer

ouer te bevvaren. Cap. xlv.

O# quecrupt te maken ſo neemt queen en be

inacctſcſchoone:enbeaig gbp beheernen opci

totgenomen bcbt/ſolaetſcſicben in verſch mater/

tot batſebeginnen te breken en betebarſten ten ſy

bat gbp bic lieuct bebt in mieren gbcíncben / ban

boetſeboom cencn repmenteempſt/ſo batternict o=

uct en blijtte ban het grofſte:tot acht pontman bit

boo2ghebaert moc5 / boet# fijn ſitkerg/

mengbet mel onbeteen/enbelatet ban ſieben niet

een deyn nierkë altijtgoocl roerenbe met een bree

be bouteſpatel tot bat gbenoechgbeſoben ig: het

melchegbpmeten ſult alg gbpſiet batter niet mect

acnbepalineen blijft hangben/mantbanſalt ghce

nocch#gbyſpcterie bactbp boen/

gbeltjchſtancele nagels7miuſcaten en begengbert

nten ſal. Die baet in doen alſt bptancg gbenoecb gea

foben iB/enbt moel onbet een toeten niet beſpatci.

- " gop De

t
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appbeſclue maniere/ ſult#bcrepben be

49erſten/pepatcn en beanbet fcupten. -

aDm te maken goede matmelabe/ſo moetmert

ten ecrſten be quccn ſupueren van baere keitnett)

enbe allencſikcng leggben in ſchoon claet ooâtet/

ſoo men bicſchoone maeckt om batſe niet en ſott=

ben ſmart motocn: #Daer en tuſſtben moetmè ben

pot ottert niet bangë/ombat bpſiebêſoubc: Datt

itaecalg gby be queen gcupegë bebt/ſo boetſe intbe

pot/ cñlactſe ſo lange ſieben tot batſe mat ſpliteit.

32eemtſe ban opt enbeboetſe in een aetbêteile/ont

met cenëboutëlepel te brekë; ban boetſt bent een

fifte cſi neemt tot cic pottt qttentocg eeit balfportt

ſukcrg clcine gbeſtooten/eſiſact battſamen ſieben

ouer een cleyn enoc claer bierken in een breebe to

peren panne/altijtgomme toerenbe/ on bat niet

âenbarnen en ſoube.3ll3 bit#ſal geſoben mocé

ſen/ſo ſaitgebaen met bë in bosſen en de buſſen ont

te meugben gbebguickcn. -

apm noten te confitijtëſneemt ten eerſten cleitte

groene notë met de ſcorſſe/en ſteccter clein gatkèg

in. EDan leghtſe clfoft topaelfbagen te meecken lut

telmeer oft min in mater. Dat gebaë3ijnbemacct

ſe met ſcoon/ entbelactſclange ſieben in geclaertſtt

ker boenbe bitumile nocbgbc.claert ſupket baet bp/

boom bat int lange ſicben betteert voorbt:ten lact=

ſten boetſein 'baten/eñboetetſpecerie bygcſtootcn

ban nagel3/gengbet enibetanecle / maet niet becl

nagelen/mant ſy ſouben te bitter bact afwetbcn.

apft gbpmoetbtſcanbetſingconfijtë: 32eemt groe

me noten omtrent ſtagepe oft3luniug/cet batſe bet=

teſtboſſen hebben ſcheltſe/cñlegbtſt te mcpcken

negen dagen lant/oft opat ineer of min na bat gbp

ſicnſult batſe ſtillen opeec operbë/in ſchoon matct/

bet moeicke gbp alle bageb2p oft pictmaclſuit oct=

nieuwen:baet nalactſe ſteden om noch mo:met te

bebben: geſobcn3ijnbeſogoocbtſcinbegonnc/oft

- - - - - - - - - - - - -XD. Dgoogt
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broogtſe met een en lijnen boet/eſiſtcetterban ſta

necle en cruptnagelsin. Ten laetſten ſctſetc.ſieben

ingheclaert ſupker tot dat gby ſien ſult batig ſup=

het ſal meſen gelijceen ſynop. Däſuitgbybie boen

in tennë of aerben pottë bact tot gemaect met het

ſpgopbaetſpingcſobcn3ijn. #oommige boen noch

auberg:ſp pluchen benoten als ſy noch groene zijn

efiſtckenſc met het punt van een ſpilic/oft een ana

ber bcrgelijckebint van boute/cñniet bä pſet/mät

bet pſerfghbc bie noch ſubcrtet makë criſcggenſe

te upcyckcn in upatet bat ſp bicupilg betailbcré/ban

latenfcbicſicben tot batſe mutumc#ijn/eimutme

3ijnbeſo moppen ſp bic terſtotit in cout ſchoon opa

tet.2ligſy cont3ijn ſopclië ſp bicef broogenſe met

eetië bocc. Een lactſtcuſpſtchcnbct nagelen cfica

ncelein/cfi bocnſc alſo in potten en ouergbietenſe

met ſynep om te bewarë. Ajacriſt dat bcſynop cc

nichtjt Daer matcüunnegemopbëig ſo herſttoen

ſp bic cñgictcnt ban upcbet inbčpot:#Doon ſuicken

ntibbel macbmten maken bat bc noten altijtg groe

te blijuen na bact naturael. Om te confitë ſcbcl

len van Citroë cñarangen, neemt dichtſtbellé uá

atangë of citroenen geſticbë in microfſcg bccië/ge

ſupuert man alle bet binnenſte/cfilegbtſt te wocyc=

hënegen bagëindatelooge/belogge veranderen

pc op ben vijfbé bacb, 3ig de negë bagê ouer zijn/

ſoleghtſcupcber te upcycken in ſchoondaet mater/

tot batſeſoete merbë cſ merloten bebbë baer bitter

bcytia totbatſeſtbune bootluchtich/upätbäſullen

ſp genoeth# ſtetſt in een ſchoone

toperen pannc oft betlootêpot met fonteyn matct

tot batſe murme zijn: Algſp alle be materacbtic

bcyt quijtc3ijn/ſo legtſe pictetuintich op éte mocpc

hëin 3ulep gemactt man cen Decl ſupkere cñ oppe

bcclen matergefilaetſe ban met# bier bcboog

lich opſtenbë.32temtſcupt beſcn3ulep cñlegtſe in

een glag / gietende bootte Daer op een 3lulep van

â kooſenbat dicht genoecbig/ om bact bact met te



Van de Lantvvinninghe. 243

geuenbytans een tolſteigbpſuitſtoot mogen wel

ticchébe makë met wpatainbegrijg cñ muſciliate.

apm gbeheelepetſen te confitenſo moetmen be

perſen ſtenen in 3ulepbat waterachticbgbenoech

ig/niet om voltontelick te ſieben linaet alleen om

bictc ſupueren van barc materachticbcpt/ wieltſg

ouerblocnich hebben. Daer naſalmenbiepoleonie

litſichen in een auber 3lulcp bat beter geſopenig/

tot bätſe mutube zijn, têlactſten ſalutê die leggen

in ccnen acrocn peteñoucrgbieten niet ſynopſbace

ſpingcſoben gedoceſt hebben om te beubateninten

ſalſcoot mogčumel tieckenbe maakë inet woat tance

de cijmuſtu5. Epeſe maniere man gebccle perſen te

tonfitcnvig generalit bienen.be/ente tenfiten alle

ambergrotie oplichten gelijck quten pepptenrappe

len/atlantperſen/albergen cnbcabricots, .

ºpmtrictké te confitenſo moctinëten eerſten be

itclen mailbe triechë ten baluem afſnijbë/cñ ban las

tenſiebëin ſuket niet bäcreygenſap/ncmettae tot

elch pönt criccken een half pont ſiiketg. Als ſp gez

nocchgcſonen zijn ſoſalmen dit boeninglaſen cſi

## bact ſyingbeſoben zijn intact

buitcht ºp battet ſpºop# matctachtich i5/ſo

ſaltiment nooitsgebeelopſiebë albugmecchtgbg

oocco#
itipgbeſjen eſi auber per gelijcketleyne muchten.

EDm pruyninlecſch te maken men moet de paup

mentcn eerſtêlaten ſieben in mat matcrg/bicooilä

ommekeercnockout batſe## en ſottbê:

ban falincit bic boot een ſifte becn enbe#
gnoe tot elck ponbt boen een bierenbcel ſupte

# bant ſamen meter te ſieben en bic

wilg ontroeren/latenbe alſo ſtaëtot battet ſchuymt

Dat bouëligt geheel merteert is. E'meltke gebäen

# ſalnië bie alſo beet ergens in boenen ſtela

en inbe #bonne dêtijt van biºgebagenciï banſult

gbyſetoeſluptë,ſtijaer alsºvia:Datz

#D. tCU



244 Dat 111.Boeck

ter obatet op ligt/ſo moetmêſt ooebet inbe éoonne

ſtellen.#peſe maniere van boene ſalmogëgencrael

toeien om te makë een vleeſchoft beetbmäalle an=

betfruptë/gclijcpeppen/appelen ctictkëeñperſen/

totgenomenbatmen ſal moeten woel gaebeſlaen be

quantitcyt oanbêſupker: meltke ſal moeten meer

beteft minder meſen na de bochtitbeit väbevrucb.

ten biemen ſal willen tonfíten tot een beetb.

om perſen oft annct frupt te bewarë: neemt be

perſen oftan het vruchten die gbp bemaré miltaiſt

ſchoonbroecb meberig/tiſtiijbtſeinbemiubel o=

penſneemtette ſteen tot en legtſt eenenbach inbe

éonne te broogbelt. Danneemttoelgcſoben enbe

#ſuycket eñ oorijftſebaer menecſi legtſe

ubet ſamberbatchswocber inbt éenne en mijft

ſcalſo bitubilgmetſuycktraleſ?#
lange tot batſt een totſte bebben/ban legtſeweg
enbebcupaertſe tot uwer belicften. 'ſ

spin oliucn te bereynen op eenenbach/32eemt

# oliſten en de ſnijbtſcupatter ſijbëibanlegte

e in watermet taltkenbcaſtben/mel beeſtacribe

batinen nemen moet tubet naelſo beclaſſtben als

talckenbelaetſe ſo bact in liggben mcpcken rriij

uren tijt5. Danſult gbp bie ontneme embt niet oft

vijfniael maſſtbenifilaeu water/enbeban leggen

in glaſen oft ſteenen vaten/niet fout matet/enbealſo be maten, ': -- , ºn- - , - : *

gomoliuente tonfittn:laet bemitte oliuë mept

kenſegbaghen in cºmatcr/ban boetſe in een nat/

ennegieter opnieuw en moſt maet en uitliet in wat

ſo'ſcercitiet/opbat Bentoſtint ſieben niet oueren

loope. gig bentoſº gbcſonen beeft ſúſult gby bet

bat toeſtoppen. #Sommigbe upolpen eerſt bact in

een bant vol ſoutgrenbeban gietenfebt naoſt bact

opende baernabben ſpeeolijnennaerinſenbe als

be moſtgbeſouenigſſo ſtoppen ſybet wat toe,eet
'S: "': :-E)g
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Het vierde boeckvan

der Hoeuen.

#De 15cemben. - we

Van Beemden. Capj.

#3ier botenbebben topbeſchgeitenefiber

haelt t'gencbat behooglitcñnootſakclit

#ig tot de bouwing.be embt oefeningbe

#manbebouen en bebogaerpen: maer nu

- iſt vannoobebatmyſpachë wanbe beem

ben opact af batcomt t principael boetſcl van het

mee/ombat my ſouben nervolgen cijblijnen bou=

Denbeb'ombinantie bie biet boo? gbeſtelt ig.

VVat landt datgoet is voor beem

den. Cap.ij. . . . . .

H# een lant en ig ſoo goet niet algb'anbet ont

betſaet ban boepete ontfangen/gedijtbeplaet

ſen die om het ſect na byliggen van groote tittica

ten eiï bijuerg oft ſtaenbc matctë bie te otterbloc

bicb van mater3tjn/bitmtig ontoergaen eñ bebect

3ijn banden ouermlocbt beg matcrg bat inbe opitt=

tet belan ben otterloopt/upact boog Dat tomt bate

tet garg ſo cbcl noch ſo ſmakcitck niet enig boo?

bebeeſten/maer grouet enoc holberte en gronc

crupben die ben becſten niet ſo acngbemacm noch

ſo ſmakclick en zijn, ſºjacrt'ſp bocbat mid/het bop

banbc qualit geoefenbeenbe gealtercer.be ſtacnbc

materen / noch ootk het boy bat baet Onttent ban

ſclfgig groepenbc /oft oock acnbc byccbc tanten

banbe poelen cnbe matcten/enig ſult5 niet al6 bc

decker beeſte begeert / niet meer ban t'genebat gea

monnen woont in landen omtrent de 3cc gbelegen/

maer afbenſcerfoutë eñïntetſen ſnacc/be beeſten

Doct ben appetijt bergacn/bicittlthen gpcpbčttitt

gbemoonen 3ijn: bcbaiitcn noch bat bcttitybcn/
: * 3D iij b011Cit
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botten begbennepne/veel te ſterck zijn en beteſecr

ongbelijtk van ſmake.

vVat Oeffeninghe dat de beemden

begheeren. Capiij.

D#gene bic te ſter obſtinatclic ſeggen/batmen

acnbcbcemben niet en behoort te boene/bunt

ken mp onbercorrectie geen goet verſtant te beba

ben:mant met lantbeptbcgtijtg/ſo toont alle aeta

bc oft lant moebc/cfi moet op ſommigbe plactſcn

bctnerſcbt meſen/ia moebetoinbeſaept eñgerefo?=

mcert meſen ſo betrealſt noot ig) principalic inbe

mcpbenefibeembcn bic geſtbitt cñgbcombineert

# tot het opepben banbe boorme beeſten:mantbe

tbapen cfiber gelijcke en ſoccken geen materach=

tige plaetſen/mact zijn te macben met Decorte voep

be lancg bc megen gacnbc na be ſacplanbë.3lcat=

co?bere b ooel bat bc cubbcn banbc ignge pcerben

# eſelg/ſcet moelenbe bequainclick voepben met

et bee. -

2 Urn is niet goet batynë gatiſenſtadtoenſche boert

bercn oftanbct groot geuogeltelact upcpbcn inbe

beentben/ mant banden bonſt efibe pluymen van

bit gevogelte eñoot van bet miſtubotben bepecta

ben cſclgcnbc muylen qualick te paſſc, -

VVatmen ſaeyen moet in de beemden. Cap.iiij.

O ſ&J te berntaken be blootc cfibrooge plaetſcrt

man uube bccinbêſiſt bat ſp tc bloot gewoogbcn

jn/ſo ntoctm.cn int mottom.cn battben iate/Die bea

cpen met claucrſact Datſcet goet i5/upact afbe

oubet5 ſcct beci biciben / ubant ſp oponnen en be

facpben bic op bact ſciucngbcitjck be witſcn/cnbc

facybenſcgbelijtk ſCato cnbc39allabiug iceren in

be #Loumäent. Dock is ſcet goet bet3act manbe

gariophilate en de van milbc Witſen en gbebaerbe

cuenc.? Däet biencn ooch moel toch be clepne milbe

niaclwe cfibe Dotterbloemte/iſt batſe geen knob

- belachtige
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belachtige mortel en beeft batig rontgeliſc eenen

tlepnen aiuyn/ mant bie i5 quaet en befenijnicb

boot bebecſten/ maer be mortel moct ſaſclachtich

meſen.15cybe he banbekcnoctupben 3ijn oot goet

op ſommigbe plaetſen/baert man ſelfe groepet.

3ïnſgcitjcg oot be3latinten banbe upclckc b'eette

braecht blat: blocnten ciï banbettoobe/5ict in met=

ſchillcnbc man het banbckeng cruyt bat baetclep

nc knophcng mijter van een ſtacnenbebctet tieca

ken/ (Heel upegebrce cn iſſct niet goet tcn 3ye bate

ſtſcercleync i3. (Hogbclg mcſt is ootgoct/t'meltz

kcig gelijt cen ſpecie battbe miſbc caroten princi=

palic Pgbene bat intmibbel van be ooitte bloeme

bietbceft gelijt een croonken braetbt cnbc toocbt/

een# bat fect upct ticckt alſntent op de bant

mijft gelijtſcarlaken greyne pantenthe tube met
me, #De milbe 19anap/bic#DC

39anap van ſpectulcg/oft van Betalion/igoocfeer

goetin bien bp niet te groot en googt. Te gamatt

bree ig oock ſecrgoetſbc opeicke beſ52ieckcn beca

ten clcyn cytite/din begbebaente ban bact bla=

bers.&eer goetig oock betapontelbemelckebott

berg bicten Cleyn rabijg / om bet mortelen milie/

bemelcke inbc paſten het ſalact bevciert alſoo woel

ale bekerſfe. De betinobactilen oft tiotlooſen eit

bierten bact nietſ om bat ſoo mel be bloemte alg

De voortcl bcbeeſten doen ſtcruett/gelijt oock boet

beſcheerlinckbiemen heet ganſen boot: noch het

matet peper / bat fenijnich en de beet is/cnbc

groepen.be omtrent de leeghe ſtinchembe wate=

ren/gbelijck beſtcutkenſchelie oft Apium riſus,om

bat de beeſten enbe menſchen bptatie al lactben=

bc bact af ſteruen, 19et milt tocebt/ bockg bactt/

ſtanbeltruyt/beubilbe algoebe bie leech groepet/

bepbe ſorten ban bioletten/be clepne aertgalle/be

bay ſpetien van utabclieucn/enbe ootkfonocrlin=

gbedc botterbloemen/De clauct/ſept 19latenſia

| . ., xD iiij dat
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bat goede en be ſomberlingbe cruptcn zijn cnbe

profijtelick in beheemden. 3et milt looch en bien

ter oock niet qualick/ſoo cnboct Oock bct opgccht

embedcpuſcombium inactbegroote nicnichte mae

kct boy qualit tieckenbe/ gelijtbcpolepcbcybc be

maricleptten oft beb2p ſoorten man iBalſemt ciï be

toſtu5 moclrickenbc maken. ſºjaetbc muntc noch

be malrottebat upilbeſCantilic ig cn bcugbcnbct

niet bele, #De nicnichte banbe milbe bitſcn makct

boy oft garg groot van poetſel voor bebccſtc: bc

deynewegbcbmce beganſcrijck/bc perſicaria/bc

#bry ſoorten ban ſCranebeck/bocnbc

eeſten groote beucbt/enbe boubenſe bnp banbe

raueele en bocuſe ſcet woelwater loſſen. Duſent

dat een ſect beelſaent crupt igoock goet cnbc ſoet

genoecb ban reucke/maet knoopgrag bat bê lanta

man peen beet/beberft bebecmben/mact be me=

liſſe berbetert bien enbe betmeetbert het melt bent

toepen/gbelijck betitbpſug ben gepten boct/cnbc

oockbe verbcne/eñſcuecon melckſter goet crupt

is voor beſtonijnen: ſiet toe dat bc biſtclg niet en

groepë in n beeinbenºten mate ſCarbo benedictug/

bie gecle bloemê onaccbt/en principalit onſct onou

men biſtcl/beroobeen.be blauwe guptbelbepliae

oock be opitte bienenbetalſo mel alg bet bingbcla

cruptmanncken cnbc mijfken/boemel bat mocb

tang ttupben 3ijn bic ontrent be upijgaert enDe

lanch5 be megen groepen gbelijtk be mijnbe enbe

naſtape: Det milt blagbat banbe Mºſula berſchil=

letſ om battet gbeenmelck en beeft/enbebat ooch

boogbet grotpctgbelijckbet vlag/banbattet heeft

cen gbcelebloemc/iſſcroock goet/maer be reſula

en bienter niet meer ban bebppericon. #Deſe topce

cruybenſijn te heet cnbe binberêne. De milbcker

utlbie blabtig beeft ben mentkel gelijck en de meel

eleyne witte bloemkeng man maltanoet ſtaenbe

is van grooter trachtenbeheeft ben reucht#
- - gure

A

-
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ſººgpatbe: De groote enbe clepnc ſegcllilote/enbe

nietten toetſten gbeſeptbe tatotc enbetatue bice

tien grootclick tot t mottſel cube bcucht ban bct

gat5.50mmabcn beenmbt bie mocl onberhouben

enbegaegbeſlcghen molot / brengt altijtg bobbel

profijt tegben ben gbcnen bic qualick gberegeert

en de onbetbouben woogbt. - - -

Datmen de beemden moet ſuyueren en de cuy

ſchen van hout,ende ſteenen,ende

oock miſten. Cap.v.

B#het ſaet banbc goebc crupbert/bat inbe

bcembenſeere van noobc ig/ſo;ijnbct noch an

Dct bingen ban n00bc te boencont goet gat5 oft

bop te bcbben: woant be becinben moeten ghcſupa

uett toogben battbc boonnen bagbcn cube groote

grotte ctuyben. Die bactgroepen. De baghen baa=

nten enbe Doornen beboozen uitgetrocken te oper

bcn inbenſ)erfſt oft boot bcupintet:begrootegro

uccrupben intuptconten banden iate.3ïnſgbelijtg

oock De magbere enbehangbenbc beentbcn/gbe=

dijckbegbcne bic met ghccnanbct opatet nat gbea

mnaecht en Woerden ban banden tegben/beboogen

gbebouwmet embe omgbeuoogp.cn te upon ben niet

betſchcybencacketingbe en de ploegben/cnbc gea

miſt in 5ponchelle intupaſſen wanbet ſºjattenſon

bet bact te laten ſteen oft anbet binch bat bent

mapet ſoube mogben binbeten:enbc moeten oock

metter egg.be ouerloopen monden na batſcbeſac=

pct3ijn/ſºgen ſal oock gbeen berekenen laten co=

1tten inbebeemben / ont batſt altijtg met benuttpie

bo?octen ende opbalen groote tuſſen banactbc:

nocboockgroot bee/ban alg d'aerbc wel brooge

i5 01n Dat ben boogn manben boet in b'actbc ſinckt

en betºgarg bcberft/ oftbewoogtel wanbe truyben
afſnijbt, - - , •, *, - '

QL v . Van

- * -
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Van hethoy te maeyen. Cap-vj.

H#tbop moetafgemaept zijn eer bat brooge is/

upant men heeft bie5 ban heel meet/ enbe ig

oock brei ſmakelicket cnbelieflicketom eten boog

be beeſten: mant macrt natte brooghe inghebaen

mare/betſoube alle zijn ſap ciï 3ijn ſubſtantie bera

logen hebben /ten ſoubc oock niet bienen ban oin

be beeſten te ſtroepen en op te liggben:enbc maert

bat beel te groenc ingebacn mate ſo ſoube bet lig=

gben metrotten op ben boptas oft ſolber. Aiſt ge=

maept tz' menſalt met ſchoon enoc claer mocber la

tenbroogbentmce oft bnp baghen cer batment in

bupg boet: maet iſt bat bact en tuſſchen eenigben

tegben ouertoemt / mcn ſalt niet iitbotn boog bat

op een nieuwe gebrootbt ig. Zºlſt nu ottet al broca

gbe i5/ſo ſult gbijt opboopen en be baet na in buſa

ſelen binnen tot gbebtuyck van 'p beeſten.

Van hetſcheerboſch oft teenen. Capvij.

D13 pc bingbcn neerſtclick onberbouben enbe

mermeeröert boo? ben actbcpt enbe nectſtica

beyt banbcn ackerman/maken hem rijcke ſonbct

# aerbept te meten/bebcemben het ſcheeta

oſcb enbe bet milgben boſch: bemcltke boom bet

materbat lancgbcabeten onbet blaerbelichtelick

bier en baerig loopenbe op pctte cnbegbcbeterbe

plactſcn boom het af mallcn battbe bueuelg bie mat

#metben banneriuieren baer ontrent gea

eghen/iaerlies van ſclfs groepen cnbc groot pro

fijt baerliebet meeſter tot moetſcl van zijn bce ena

be om reepen te maken wanbetonnen en de pock

binbſcl/ſomber be barningbeenbc bct gbctief ban

toeben latten en de ſtaken om te binden/enbe ma=

ken 3ijn baghen /# eñ mijngaert wa

gen5.roy ſtilië ban eerſt ſpreken van de bouwninge

en de oefeninghe van het ſcheerboſch oft teenema

boſch/ bact na van het toilghenboſch.

#De teenen/bemelckcb'ouberg gebruptten#
-- " TOC
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\

neth gbebruyckt momben om te bittben/ett bee

gbectenſo na bett matet niet te boeſen/ intact moet

intafſincken en be nebergacn pan cen baliepe/ſo

Dat ſcheerboſch tocint epitoe te nemen acn bet be=

ginſel bant opilgenboſch. De teelten bcbooten gbe

ſteken te moeſcn in b'aetbc op be littie/ cnbc cleyne

grachten bebben tuſſchen tubce linicit/ cnbc cirke

ſchucte oft tack moet manbett attbeten ſtacn bijf

boeten enbc een half ont batſe bact tacken ſouben

mogben berbrepben embt ootſpnepben. #De tcetten

3ijn gecrncbebett banbe groote en be boogheboo=

mitn/ mant ſy breeſen bcn mibbaccbſche éoottne.

#De tamme toobe miſſen oft tecnen zijn quabet te

kminnen / cnbc breeſen ben ſºgettſchctt borſt enbe

be quabc bupen/ enbct'upater bat te coubt ig: #De

witte en de groene bic baet niet formelen bupgben

trotb en ſplijten/fijn better ban nature ettbc groca

pcn mcel boogcr.2 C'ſal gget meſen batinten in b'aet

beſtekcºntect manbctainmeban ban bartbct/cnbe

batſe altijtg verſtcn3ijn banbcdombre enbeoock

van matcraeitbe woontci/oft inmcrg bett mecſtena

becl mannen tijbt/baerom falmen baet toc bogen

maken om het matette beuoaten enbt te onbetbott

ben.êop hebbengeerncbatmen betlant metter ſpa

De onnnne mompt beertbien baghen na 45, ſºjicbiel/

en bepe tuſſen tegen bewoogteſ ontnuckceren/upattt

ban iſt bentijt batſcgbcſucben en de opgbebonben

uponben. De groote buſſclg van eenen nabem oft

tunec groot moetmen mocht cnbc.co.cl bouben in

helberg/cnbeiſt blootb mebet alternetg gbeheel

cnbe al begicten. @ommigbe# int ſnijbett

De blaber6 afſont fc maken# âſſchen:attbct la

ten beblaberen van ſclfs afballenſ en beſnijbenſc

banaf voor het gebruyck mannen bupſgbeſin enoc

om inbe mintet bcn knechten eengenocchte te beb

ben bpbe biere/met de miſſen te ſplijtë boom. Deman

penmakerg, áSommige en ſnijbëman het ſchcctboſtb

-
- - anbet5
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anberg niet afban beſchueten en betatſheng bie

tontgommeſtaenenbe laten ben principalen tack

ſtaen bijfoft ſc5 iaet danck tot batmen het ſcheera

boſch moet opent nieugaert ſtekcn/mant ſo langhe

gbcbeurt cnbc groept beſc plante/cnbc boogt5 ſo

bgoocijtſcenbt ben tackmort bert. ... .

Het wilghenboſch. Capviij. .

H# 'opilghen# begbeert beſclue oefeninge

enoc bouwpingbe man het ſcheerboſch/ombat

De milgbe niet en berſchilletbalt int gbcbm.upck oft

inbc grootte ende manicre man ſchotſe banbctcea

ncu:want de wilghe bient tot be roeben (enbe be

teenen) als woonſcytig/tot wiſſen om te binden

ben mijngaert en de betonnen. De milgbe ig bit

heenbe boogbet op gbeooaſſen/be teenen zijn bun

me cnbc leegber: #bc ſcho?ſſe van be milghe heeft

bontket toot tolcur/bc tecnen een blont gbeelcoa

leut:niettemin/bemiigbe begbeert altijbt matetz

achtigbe plaetſcntenbe mortgbeplant man afgbca

boumenſtbtieten enbe tacken oft man ſtaken. ZDe

ſtaken worben van bouen gbenomen van gechcr

bitten/nochtans niet bicker dan eenen arm : cnbe

bcboomen geplant en begbeſteken te meſenſo bica

pein b'aerbe / batſe ghetaken ben maſten gront/

#Den bom banden ſop macbianck mcſen onbetbal

men boet/enbc in b'aerbe gbeſteken / beſclue een

luttel beckcribe, L'gbene bat gbp planten ſult/be=

boort unel bgoogbegbeboumen te mcſen banben

boom:mant woonbet afgbebouwen alſt matig (ten

ſal niet toelgroepen:bactö ſalmêregenachtich opez

perſcboumen om te boumcnbc milge. De planten

ſullen ſeg moeten man maltanucten ſtaen/enbege

ſtelt gbelijck een ſchaccbart/ enne ſullen neerſte

lick gbeoefent meſen / principalick bc bype cera

ſte iaren/gbelijtk be iongbe mijngaerben, 15bp

# Voilghen byeebet beſtbcet binben int

Van
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van Olmen ende Elſenplan- ,

tage. Capix. . . . . .

D te ouberg matcten groot voert panbc.olmen/

ombewijngaerbêwoille/ombatſe bemijngar=

ben poetbben bybe olmen/gelijt noch op ben bach

van bebenghebaen mott in 3talien:maet nu moet

be olmeeſberg tot ghebrupct tot binghen die net

bocuen man noopc3ijn: oog hebben oot ben naber

begbupſgbcfing beuolen bätbpſoubeboenbeplan

ten een plaetſe met olmen en beelſcnboutt ten#

bt wanſjnenbogaert ennefruythof neen om fijn
ſeren enne noot zijn miclen enbcaſſen van ma

gbenen en beploeg hen b'amber tot barningbeenbc

meer aubergherief bebaluen noch begbcnocchte

enne ben duſ bicſe bepbe inben ágnergenen.rop

en fullen wanbe olmen eitbe eiſen biet niet lange

ſchrijnen/maet uliebenſcynnen intfeſtchoetºmac

bat gbpſult binnen partituiterlickenbt bleetgbe

noetbmerclaert boebatmen behoort beſetmeema

nieren van boonten te planten/cnbc op matplaet

ſetnotgronthat ſy principalickwootte tomen, k

t

De vijuer,de menſchen,ende -

-" - - - - * de viſchput - *

Hoedanich dat de jacht van de ' ''

vijuers oft ſtande wate- ,

-_ . * ren is. Capz. . . .

H####ſºliº:##
+*te hebben buyten beiacht ennt bt wiſtb, den

gacube beiacht/nic ig cene betle int boſth cube

aranbe/macrafmp op#
len:ctng beelgoock optieſaeylannen en bebiacche

#ben grooten cube cleynen baſcº be

pertrij#
inneboſtheni gbelijtk ben bert behintt bencin

en beb'upilt percken:cribe atngacnte bewogelg pc

verontreurwiſsement stimuleren:** * * - r àtit/

-
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ſant bepluuictenbeanbereſſen om octet te kee

ren tot ong ſtacnbc mater/beiacht (principalick

manbe oogbelg) is baet mannen fuoane / tepgber/

ſnippc ende matcr ſnippe / ben entbogbel/ſupeea

mcr/enbe balfooghcl/bc miſbc gang enbebe pue

toon. 32ochtſſcroockaengacnbc. De beeſten bic be

oubcrg bieten mätmecberbaubcdcuë/ batig te ſcg

benw bie alſo ocle int materleuen alg baet oot/ge

tjck be otter/be beucr/ (bcmclcke inbct#
beſteert gelaben heeft inct ſcbellen gbeltjck ben

ſchen)bc materratte/bcn melckcn oop tocnocgbert

ſullen bc ſchiltpabbc/bic be deckcrnie is banbe

jetinten en de groote beeren: bot mcl bat beſon:

bcrlincſte cnbc.cbclſte manſmakelig bicoock uiceſt

beghtcrt worbt / bic in de boſſcben moont enbe

tholcn bact heeft/De rijckbont bait 192oucnte

enne Languebock. - - - -

#, opſtaende waters,vijuers -

ende viſchputten behoort te ſetten om | | |

te vermenichvuldighen. Cap.xj. ... ...

A# he miſch manbeſoetc materen/bije

ucrg of miſtbputten ſoig de gemeynſten miſch

en de bie meeſt metincuichfulbicht betatper eñ ben

barbccl. ſectie wel macrºbat.be ſnoet een ſett goet

eten is principalitale bpig in loopenbe matet oft

Daer cenitbriuier boot loopt: macr dat perikcliſz

ſet/bat by een tpman ig onbct bc biſſchen man het

ſoet matet/cnbc verſlindt en de etet ben deynen

wiſtb ſo batmen int miſſtben niet een man zijn ion

gben meber innen bijutt en mompt/gbeltjthmen

man ander doet. De cleyne biſch bienten ooit miſch

beet/3ijn blicchcn poſten/#
nikenâ/gronnelingen en bebacſkens/hoc wel dat

#De beſte zijn en de meeſt begbccrt moe

che menſchen enne lcchere lichtin: maet b'ercci

lentſte cnotenclſte ig bc trupte/bic nemmerincet

en van wºnen en intervent was, in

s

-

#
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I

inbegroote fonteynen. Dit is ontk een ebelende

deckereten/bp bccft oock bemiſch bartet enberoo=

ber gbelijck ben ſalm/waet af bat by ben name

boert. De loume / ben acl enbe De toplinck 3ijn

manoe ſlechſte en beſlijmachtichſtc/gbeltjck bepa

linck bie nochtang ſonbetiingbe ig inbe groote

ſtaende matcten: macr ſommigbc metachten. De

palinth om. Dat bp ſaecht ban bleeſch ig/enbe oodt

on batmen ſept dat bp te boene heeft met be

ſlangbc:het ſy mat upil/ick binbeſcalſo goet in een

ſterck loopcnne matcraig belampneyt/bat in de

3et een feninich miſtbis/maeraleby het fenintmt

# beeft ſo toemt by inbegroote tittieten!

pig man tepclick goet boetſelſ dan dat hy lijmacb

ticb ig en be battom pctteeten/bocumci bat bpoock

berepbt oog?t. .i.tºt s . if

#De muplicbcpt panne ſtaende materen / bact=

men af etct gbelijtk miſch 7 zijn motſchen eube

creeften/ne borſtbengbevangen in junen ſaiſoent

als by niet meer en rijbt natb en ſtijict/cnne wel

berept ig/ ſoo bccft bp ben ſmaeck bait een totack

kictken: betrceft ocriabet meer be unagbeban bp

boebt nochtang iſt mooi ben ackerman enbeboe

utnaer cnne zijn buyfgcfin een crtclienten coſt/bie

op ſlechte beplicb baghen zijn gbehoechte neemt

in. Die teſtbicten/gbelijck oock be clepne.biſch te

vangben met banghelroeben! enne moapnetten:

mant bet miertenbebt paſtcoft heech is verboden

inallenrechten/maertgbenoecbelitſte van allenig

met netten en behangbeltoeben te luiſcbcn. H

Datmen de vijuers moet aftrecken

. . . ende ſnyueren. Cap zij 3 á f

Iát batgby begbeert profijt te hebben van trope

mijner oft miſch put ſo moet gbpſorgbe baagbeu

bat gby bien aftact ciï ſupuert van opiaer tot op

iaren/cnne het rietſbc bieſen enocb.ccbe blaberen

bienten beet 4Glompen/ mottrett: opant ": Y)#
& Jillz
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be biſſchë ben te berfraepen/ en bemaertſeſlijnnach

titb cſ quaet van ſmake:nnen moet oock bangben

be matertattent'3y met eenicb inſtrument oft an=

bcrſing:enbe oot be otter3 enbebcuerg/btopelekt

ben bijtter ſecte bebetuen:notbinoet gbp oock ſo?

gbebpagben datmen niet bicopilg intiagben bana

be matet oogbelg en ſchicte met de oogbelbuſſe/

woant dat betbacſt ſcereben biſch en beboet bem

bittotig ſtecuen, #Dact3ijn oocb ooel ander mibbe

lent ontbte te banghett:want be crupſbogbe bet3p

mcº clooten oftpijlen en ig ſo ſongbclick niet. Hoet

ig ontkftaep te ſchietëntet clootbogen enbetogcke

ſtbebogben. Je gaf - - - - - - - - - - - -

... :: Dat men moet ſorghe draghen de canten .

# #305; zo te onderhouden van het ſtaende - º

water. Cap.xiij. . . . . . .

- E ze meeſte coſt van het ſtaemoe water is van

'ouet bepben ſpben te onberbottoen be cana

ten embe btjcken met beſlupſcende gracht om het

materafte tretkent en de te bouoëſtacube/te upijle

batmen miſſtbet/ettbe oock het ſupucteu banden

ſlijcke entbe quabe trupberty be obelcke een oogſake

3ijn/ algt toatet van onbet ſo ſterck niet op ent

toeritt/battet berſtopt enbebat be aneten verbloo

gben/ſon bat betwater zijnen loop elberg neemt:

bastout fullen fijne bupſlicben altijtg gbeſtoffeert

zijn battyſer om te reparercitbe yſeren traillien

enue van berte ſteenen citaſpc ſteenen/om te on=

betbouben be canttn eube bijtken. * -

Hoe datmen den vijuerende biſchput moet - ,

- beſorghen. Cap.xiiij. '

ſê bijttet enbemiſchput moeten bicmilg afgbe=

ſtaten en beſchoonc gemactt methen cſi matſcb

biftbſbact op gebaen toonben/gelijt upitbiſcbkeng

tñantenoiſen/woant altijtste bangë ciï niet moeber

op te boen/bat doet ben boop mindere teſt oot echt

goet bocitcnaet is altijt5 ſopcbfulbicbeſi mºttº:
--- -- â 3
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als by hiſcht/wan altijtg betleyn wiſtbheng upcoct

intmatet te mompen ſomber cenicbſing te quctfeit

in bien bat mogelickig. Betig goetbat by routſe

omme ſynen miſtbput oft mijiietplante cen goet

bcclwilgen: ia ſommige ſetten ocr elſen cñoluiten

tegen de grootc bitte vanoct goouitentauber wit

ten cnbc groenen populierboom/na dat oc actbc

cnbc ben gront gbeſtelt ig. . , , ,

Van tvoetſelder viſſchen vande ſtaende vvateren,

viuers ende viſchputten. Cap.xv.

ſe biſſchen hit in bejcc mouë oft inbcloopëne

riuieren hebbë veel beter lcuen cfintcernctgbe

ricfman moetſcl ban be gene bic geſloten zijn inoc

ſtaenbc materen bijuctg ciï biſchpttttcu. moant bc .

gbenenic baet onbept bcbben inoc molle#cnbc.

tiuicren/minben altijtg ccnicb acgbat het loopen=

be materbaer meoebrengt bcbaluen noch bc mea

nichte ban be cleyne biſcbkeug/bic altijtgbe ſpijſc

ennet moetſcl fijn wanbegroote.ſagaer d'aubet bie

gebouoë ciïgeſloten zijn in eenë miſchput en tonnë

gcen ac5geninbënoch gecrijgé: baeröſal ban noo

de meſen batnt.cn ben altentctg upotpc clcpncbiſch

keng cnbc.be barmen enbt bct ingbeubant mann:

grootc/bijgen cleync geſneben. De hecſt banbetto:

tenſachte geſobcn ſombcn/metſchekacſe/ſtutſkeng

ban bruyn bloot/ ſommige oplichten cicpuc ghc #

capt/alberbaltbc gbeſonten miſch/cnbcambcr net

gbeltjcke ſpijſc, moant iſt batbe uiſch niet gevoet cſi

bct ghentaccht cu is nuct ſpijſc cribe acgbat be baa

ber begbupſgeſing oft boeilenactbcn ſal doen ge

ucnvalſmen beinſal tct mcrct brengen om te vere

toopen(mant it betſtaebat een# buyſutatirnet .

alle ſaken fijn profijtſal boen)ſo ſalſijn magerbe

genoetbte kennengcuen bat bp inbc bolle;ee niet

cniggeuangengeweeſt oft in cenige prijctiuierel

inact in eetlé miſtbput, poâctom bp bcel te min.tct

meret ſalghclnen, , . . . . . . .
:: X - 13. Van
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Vanviſſchen te vanghen. Cap.xvj.

'T Trêt biſch pangen is menigerlep nabe tittietent

*enbewateren bact be miſſtben moonen/begge

lijckgoock na be biutrſitept banbe biſſcben: mant

t'piſſtbengaet anberg te opercke in3ce/ eñanbet5

inbeſoete mateten:anberſing moogben#
begroote biſſchen/amberſing bepalinc/atiberſing

beſnoeck eñataberſing be carpet.ſpºtt om dat ſuice

kentenigerambe manieremantc biſſchcn ſcer lanc

cnbeſmaet ſoube obeſentebcſtbatjtten/ ſo ſulië upp

bevoetcbaeraf laten bebouben begencbie bage

lieg ben piſtb coopenenbc mebct mercoopcn/ oop

ſtillen alleene tot profijte banben babet beg blipſ

gefing ſeggë/bat bt principale manieren ban biſcb

te bangbenig met bemanbe/met pcuten / met de

angbcirocbc met betoombe/cnbe met de netten.

3' Om de viſſchen te doen vergaderen op

een plaetſe. Cap.xvij. . .

N#polepercucle/groue cñ bofinarieleyne

* *nanciegbypbaagmen/microockſtb
oſſe/agp,

tbeenbeſinople väcles een onteſ poogcſcinelen

#met goede mijn een balf pont/wercken

etter gebrabë/geptëſinout/loot) bäelcg een pont:

ſtoot eit op bemſcluëſciï bott bäbact bpfijnſanot/

th niet beſe mirtuteſult gbp een utc oft twee te bo

ten be miſtbaſen/enot niet benetten omringheny

tbcbeſpannen te plaetſe baet bemiſch zijn

ºg. Om te vangen alderhande viſſchen ſo vvel

cleyne als groote. Cap.xviij.

N#ſchapen toet/gebrande ſeſame/loot got

"bewijn/gtoucſºjatioleyneſtbimu
5/geblooch

behofmatieſeyne/man eickgenen vele en ſo mcle

als beboort/ſtootſt metbloot/enoegbeuet ben biſs

ſtben, ºoft neemt broogeſcmelen/ſtootſteñ maet

ter pillen afont ben biſſchen te ghetten,

Om
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- Om cleyn viſch te vanghen. Capixix. -- - - "

NJ Eét ſlecke pleeſch bactbeſteert afig/efimactt

\"baetae5 af/mact en neemt maet een ſlecke

ſmaele: 'Dft ncët vleeſch cñ bloet van een calfmcl

geſtopten en begemgeuenſboetbat in eencm pot ef

atetſo ſtaen ben tijt ban tien bagen/baet nagbca

bzupcket noo? aeg.2lnberſing neemt broogc ſcrne

lcn/mrijftſe clepneembemaettetafpillen/bemoelc=

he gbp ben biſſchen ſult gbeuen.

Om te bedriegen de ſchiltpad

-
den. Cap.xx.

- N## alarmoniaceen ontc/aiupn een blage

* Nemeſcalfgroet onder balfioot ºmaeckterpillen

afſo groetalg boonen en begbeeftſcbcn ſcbiitpab

pen/ſpſullen banſclfs comen na ben reuckc citbe

hen ſeinen bangben. - -

1, ...' Omte vangen de ſepia. Cap.xxj. , ,

N# ſtcrchen mijn bloeſſem en de mengtni

# "met olie enbewonpt dat ter plaetſen bact gbp

ſuitmeten bat beſepia bact ſupert bloet geſchoten

heeft:enbeſp ſal tonnen bact b'olic ſal oecſen/enbe

alſoſuitgbyſe mogben bangbentºoft oock/ neemt

tºmec onten á alarmoniac/gepten boter een onte/

ſtootet met onbeteen en bemaetteraf clegneſacch

te bloeykens/efibaer mebeſult gbp beſtrijcken

ecnicbſaet oft cleyne lijnen boetſheng/bie gbcen

beſclingben en hebben/mant bc ſcpicnſullen bact

acn tonnen en De man baet niet gaert:ſo ſult gbp bie

terſtont mogben vangben. - -

3 :: . . Om te vangen cleyne viſſchen diemen - ;

't Lochen heet. Gap Kxij. . . . . . .

N#terme ſemclen topee pontig - - - - -

iYºſen een half pont/mengbet ember een tſitema

pertſe metſo meel pekel alſ genocchietban boetet

#balf pont ſeſame;efibaer afſult gbp ncinen

boogpen hermaerts en de betogaett5: ooâiitſgå

baeſtalg gbijtſuitgeopolpenvr",alie incie#
* ! #35, ij "
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me miſch ſalbaertoe content geloopâtiabat meetig/

# ſullë bergaderen op een plaetſe by een/al maten

e bptang een miereneel wanbet mile mábaer, oft

neemt bloet van oſſen van gepten ſchapen en man

berckengenbebe ſtront bieinbedeynebermkens

ig bant percken/tbiutug/opilbe inätielcync/poa

lcpc ceule/bofmatieleyne/iootenbebloeſſem balt

gocben mijn ban eickg euen bele: ban bet tiiet

oft merck banbe bootſcpbe beeſten ſoo bele alg

gbenotch is: ſtoot clck op hem ſciuen enbenen=

gbet ban t'ſamen/ enbe maecktet pillen af / bea

oorlcke gby moppen ſult ter plaetſen bact gbp

toilt bat be biſch bergaberen ſal/ cenure te bos

tenenbe morptet ban umc netten. Anderſing

neemt bloet van een ſuperte gepte brocſſen ban

## mijn/gberſte meel/ van elekg ettert be=

e / ſtootet al t ſamen met de longbet van een

# bie tocl cleptte gbeſttebenig/maeckter pil=

len af om te# upthen op be boomſtpbe mas

nicre. @nberſing neemt een half pont loock/ſo

beelgebyâbcſeſame/polepc/ubilbe natielepne/tbi

mits / bof matieleyne / ceule / toilbe ſtafiſagte.

van cltke niet onten/gbetſtenmeel een pontfenbe

ſoo beci gberſten beetb/ubieroock ſtbonſſe / tooee

onten mengbet alt ſamen met ſcmelen en begbes

uet baeraf ben biſſchen. : "

- Om Baeſen te vanghen.

. . . Cap. xxiij. . . . . .

D#nbare en toont niet lichtelic gebangen met

nettett noch met ben biſch conf/ maet eet met

om ſalnacn acg maken van gepte letter / embe

bocn bat acnbcn angbcl/ oft menten gbeele wtje "

tontcrg bic bliegbcn/cnbc## batt cité 4

een foot / opoponate een balfloot/bettkent bloeg

tenloot ga tanum eëloot/ſtootttal koeidepnceſt

ill Cltas

, sº

º

-

een cpgben aegenbebat in gberoertupater:baers
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betutc.een onteltalfstoet een onte ſeſamt

: : topee onten/ſtootet alle beſc bingben

mengbct t'ſanten /enbe gietet op# gr0*

ucn toijn/ en maccktcr broykeng af/al oft ma=

te om te perfumcten/ende laetſc bpoogben totct

ſºoonnen. -

om te vanghen salmenſoovvelri

uierſalmen als Zee ſal

men. Cap.xxiiij. -

N#netullen een ontt/gbebanbewin

* *gelg twee onten/ſtontſcbepbcſanten tot batſe

3ijngbelijckmeel. Anberſing/neemt fact ban mbile

-

-

w

-
- -

,
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er , s- * * - -

>
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- - - - -
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Het vijfde boeck van
* . . . --- der Hoeuen.'

Vangraenende rontſaetopackersende

ſäeylandt te winnen.

Van verſcheydenheyt der

aerden. Capj: ,* . * r", "s, t - ºf

###rlijtnten gemepnlickſïet dat betoma.

#plezien van beinoooonberg panne late

#pen jati een ſter groot lantſchap nabe

SAO PAVATA # oetanteringbepanbetocht oft clintact

netfchillend een tegen blauber: alſo ſiet

men ooche natuere en bevruchtbaetbcpt van ſap=

landen oftackers voortgbrengben biuerſcbetont

plerien enbegonuctnement in b een plactſt meer

ban in bannerſnabat ben gront kepachticb/ſauna

achtich/ttijfáchrith/ ſteenachticb/gtupſachtich oft

goet banaetbtig.

Van verſcheyden manieren om landt

te vvinnen. Capij.

O#banniet toire moornen te leggen de bon
mingt vanminnenbclant tſo verſtaetint gts

ncrael/pätbc manieré mambcackersbiuerſtb3ijn/

na bc plaetſen cnbe#batt Diett: nieta

te min bet3p upat ubiloft oock in matlant batmen

ſoube mogen ſcggen oft beſchrijnen/ſo moet bala

bet eerſte maniereman atbepben meſſen in braecke

lant/ouer al ſcet nauwe beſteenen mech te nemen

mettetegge oft amberſing/bat melchebet mertig

banbe iongbcliebcn:mant d'aetbc bit niet geboua

met enig en brengt van baet ſciucn niet booſts

ban ſteen.cn cnbc ſtertke onprofijtelicke trupbcn/

alg het ouerblijfſel mant'netteerbt ciïgbealterecrt

miſch tot inbewijſbegraet van wetmte, senbebaet

- en tg

: - -
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#die ban fclfg boortg brengen voilot

entig geen timijfciaen/bat begoebe metteactbe/al

en ſoubc ſp niet hoortg brenghen ban crupſcrupt/

knoopgrag/omant/bingelcrupt/bitterſtbc ſoorten

ban biſfelg/babick/toilbe mitſen/roobecoornchloe

men/gebaerbe eucne berbene/blaumtoornchloca

inen/ſtttttibake / oft ſulckeanbct onprofijtclicks

truybenſſonoer oot te vergeten benigelic lolitimv

ciïbatmen ſtalcruyt beet/oft ten minſtenacttrooc/

enoe bilſenvſo ſafſp noch mat bûen:ia#

Abe wilden heruelſ een crupt bät ſecrgoetig te

gébe geſtbeurtbeyt (ntact bit ig##
cñ batmébect belt ſtºppzeg.tſing onderſchept van

beſt crupbcnſſo betoonënt niſtelg de metinte bana

bengrout/het melcke blijct bybe meltiechêne man

tel:ſceetlint/miſbcepperende acrtroot groepen uit

#begroote cf depne mijnbe#eens

fCIC3tl&
p'eelg man naoothtc/cnbc een speelg manalteratie

banbe mochtichtpt: begroote en depnt conſolina,

tomen van de toubc bic ſp trecken maube nochtita

# ingeltrupbcn/be ooâ

enttoo# oftbºybetaube bloemen

#beſchapgſurckel/be ozy uianieren ban opege

hee/boubë bant coiit oft getempert:ntaer bekerſ,

ſc cfibet crupt bat in de grachten gtoeyet3ltid gca

naent/rckettc/milde moſtaert cnbc ſailic hebben

'berſchepben natueren cſi 3ijn bectct tta be bitneut

bicſpbemijſen van bact cygenſchap: metten tolta

ſten# bet3ijn ſcher ſpelen en begbencuchten

bandnatuerëſbemclcke nênermect al enig ſpuiet

ecultiucert in# lebicb blijnen oft

ond cenich were tc boë: mcl is unaer batterknoop

#en ſtalcrupt nieet ſchijnête millen pcpoſſeſſie

änëläbt nemenâne netbcncefibetbuyſentknoop

mijfkcn/cñbactſp blijucneñmet mortelen/ie boot

gebºeck man arbevt ciïbouwingc/macr# b?ccſcii

ºptet maté#tylä en boot het ploetbyſet

# : . . . iſ iiij ont

- & :
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2Dmban te tonclubcren beſclaetſte crupben afgca

ſneben cnbcwotgetocpt 3ijnbe boom langbe embc

biepe bott opingcºntoetcn bact nac (principalick be

biſtclg)ſo t'onöet gcbzocht motben en de vernielt

eer batter eenigen tegen cont/battet ban bië niet

meer ban wanbc menijnige ſlange ſoubenabcbant

meer muegcu af mtſpruyten en mocber groepen:

'mattt baet nature i5/bat ſy ſo bacſt als ſp een luta

tel regeng bcbben/bcn ſo paſt binnen en moegben

met ben ſlijt manberaerben/batſt bact afſulthcn

poſſeſſie nemen/batſebaerbicooiig verbrucken cii

tonbctbrengen. #Laet ongban conduberen/bat be

manieren van te boumen beackers en be ſaeplan

ben3ijn beſteenen oot te mompen/miſten met miſt!

tlant beterëſtlanbt ten eerſten ommeworpen/uo

ten maken egghenſtfibecken: bact naalf baet op

gberegent heeft ſaintenackeren opbetmeebemag

nierc/t'meltke menbeet be mogen metten ploech

ſnijben:cnbcwon, beberbemanicre/befacpen/beta

hen tbct ontruyt ontmpen batboot mecl regbens

citbe bettitbeyt beractben ouergroepet enne oer

buurt het topincbat eerſt opgrocyëbe is. Efi mooi

helactſtc/ſalmen oogſten, macpen oftpicken? in

fcboonen binnen en beboſſtben. ' - ,

Steenen ende gruys vvt te vvorpen * -

"" - is d'eerſte maniere van landt

# . . . . vvinninghe. Capij. -,w, -, '
- n - - -

Men fuyucrttlant van beſteenen in de wintert

"bet 3p niculant oft bracciant/topclcke gcbaen

toont ooo? ben minſte coſt/van knapen en macra

ten die nietten banden al buckenbt bt ſteenen op

rapen ente bact incot mullen komen en de macne

ben pcmcicke ſy brengen int inibbel wanbet ſtra

tcn en bc in magbcniccſen oft oock op eenige oct=

iggen plattſe/opt.cpnbc man benacker, via
- - - 2 5. tº



Van de Lantvvinninghe. 265

vandlandt te beteren ende te

- miſten. Cap.iiij.

D ſ&ackerg bcboonen gcbctcrt cñ gemiſt te opere

bcn int beginſcl banbe oointct / onttent kerſ

miſſe in Den Qlbuent/ cñ bat alle b?y iatcn ccng cft

met ſchapen miſt op magctlant onttoernntc te ge=

u.cn/oft oot mrt peerbettefi tocpctt miſch om echt

getemperbe mcrintctcgcuen.ſºgen moetct leggcts

met boopkcngdance be mogen bicmê inſinute bccft

te maken int ploegen om mottcſpacybcn alſt tijtig

het 3y pct tot miſt of ntatute. (Enbcbat ſal principa

litgbebacn pocrbeit met tcgbcnachtich opcbcrom

battet boo, ſnuiſten van ſnee cñtegen bic bact op

baltſoubc mogben plat en de ſaccbte woonben. De

onºmijſe lantman ſpacpbct al beet opt lant inact bp

fict oock n'erperience man bet ontruyt batter boog

groeyet:opatttalg bct miſt banden eerſten gebgept

en uitgeſpucpt is/bocmel bat achter na plat woont

enbe betooonnen/nochtang tºgraen battet in igt

het upcickcbact in bccft tnt ſtal gbeſto2t gbcuoceſtt

groepct cerſt ongelickmin natueriiccitbc brutbtz

bact 7 ban t'3act batter na ber bant op gbefaept

voorbt: boe mcl bat nochtans bat ſciucb'aeroccſi

benacketman ſcet icttct cnbc.bcſtbabicht in batcut

Dienſt clubc Woctcken. ，,Dacroin iſt batbcfijnſte atz

kerliepen/bactliebcriant miſten inbe &onter/ ont

bat miſt ſoube oerrot meſen en bet'lant ghcrutſt in

bcn ſbcrfſt/oftaitemetg langber: ia bat bltjucn ſp

ontboubenbc van ouberg tot ouberg / batter niet

en is beter dan het miſt in ſijnen tijf enbc ſaiſocny

ontbet lant te betcten. éoornnige nemcti betimiſt

bat bytang noch uberm cnbcbalf metrot ligt opt

cpnbe oan baerlieber crtte: maet ſy bocn bett ſcl=

uen groot ongelijck inibte batttet miſt voelt noch

niet metmonnen en ig ban tegben/ſucc oft auber

bemclſche bochtitbcocn/blijft alg toum cnbc on
3-. / 33 b 12!It
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E.,. *

mittſonbet profijt te boene/enbeſontbe beter te paf

ſc tonnen boom topcebciactban boont eerſte/ ia bat

tnettig/ het bclettet batbcbeſte b2ucht niet moeien

tan betijen cñupt geſchieten. Gºgy bunct bat begc=

nt mcl bocn Die terſtont nabatgraen banden mel=

beig/oft in ſoogſtoft in 3eptember eitbc ben ap=

ten contſttoo latentbcafgeſtteben bc.bbcnvt pictint

ſtrooſtchen bat opt tbcit ſtaettende vanocaſſcben

als een meſſinck maken boom ben regen biebaerop

toemt. Dat bicnt ben voor D'cerſtemeſtinghe man

hare ackers/paintipalit bicſatibacbtitb oft clepacb

ticb3ijn oft een en maſten gronthebben: betig mei

mact dat 3ijt niet alle iaer en boent om batſe niet

bcrlieſen en ſoubent gerief ban te becken baetlie

ber bupſen. ſenbe my buntt batſpootſeer melooë

niet ſtroo lanck op het oclt gbelaten hebben int

# cnbctctſtotitbaten achterommemorpê/ont

eegbe mompenbct'ſclue ſtroo inet be quabe crup=

ben/on batſe ſouben totten boot ben winterſtben

tegben.ſjaetbalber beſte is b'eerſte maniere man

tlanttemiſten en de te beteren/enne bie de ſcitie

niet en bc.be/bie enſoubc intºmee iaten niet ont

ſangen dan rogge voor terme/mitſen boom bauerf

cnbc milde bitſen boot mitſen. - , -

- Y.'s 'Vant miſtvvtte ſpreyden, Cap.v.,

Mrºn moet het miſt oft be ſaijarne uptſpacyben

Y*omtrent á, ſaljetteng bacb inbc minter/meta

toachtenbcbattet bgaerlant Moeber tot beinſcluert

gecomcn3y. ſjaet iſt bootſeercbel gracn/ſo ſala

men moeten het uniſt ſpacyben terſtont int cpnbe

banbenſ Berfſt/ onn bat bcathers be mijle ſouben

bcbben om te ontfangen be materen ban be docht/

bet melcke heulicben bierten ſal tot betet rottinge

ſmanbetſacttaenſicnbc.be tranchept bamber acroit

maeriſt noorfijneterme bieinen heet meſtcluprij

moetmëbet miſt mtſptephë int berte mäpe#inter

(j iſ. Off UDát

* * * * * *
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oft mat broeger boe voelbatſoiuinighe bettoenen

tot in ſºjectteſ om te ontfangen beiiſdprilſchen te

gcn/bcmeltket'lant matbſcerbeteren/betmathe

tenbe bet epnoeman éoeptember/algſyſacpen met

ccn ſtupucnot cñ minnige blootbrewermacbtenee

ben eerſten tegen cñbc verrottinge bäbicn, 3Pict

temin bet ſp hocbat mil/gelijthat betetigt'lant te

miſtenvban niet tenniſten:alſofſtoot beter batinen

bicupilerniſt/bäteſter gemeft. mpañt gelijckermug

batcenéacker bercout als by niet gemeſt en voort/

alſo betbmant by ogcalg bpte feet gemiſtis:macra

ontmen neerſtclitſalaenntertken ben gcont:want

bc# aerbe cut behoeft ſo ſcere niet gbemiſt te

woeſcn/alg te mager ºpen botbtigenacker wil als

bermeeſt miſt bebbë/on batalg by boom gebcurige

bochtichept beratieſt/ſo ontdoept bp opeöctöboog

pc met intenâ het miſt, bet## lant en begeert

fotocle niet om hat motet natutre ubtringbenoech

f3 boot ſtjitblootbte:enbe met ſect tc miſten fout

iitogben netbrant werden, geit moet acht mee

nten op bebeucht van het miſt) unanttgocobutiſt

behoort in tijtg voetbgeleptte moeſcn eñten iatrge

tuſt te bebben/eiiſo oubet ſo beter betalbet.be

en b2ct princi Aalſt g! 'nictattect

nylichept# matrick

renſo iſt te beetgepact natſelg miſt het voelt het be

ſte miſtig van alle becombat beſtbeeſte landſaem
#tkilatttott éttfie litetot/Waerboot batſt beſt

netboumet en het miſt beter maert en bebcaſtiaen
Olſt#

pen miſt/baet nagepte miſten van andere beeſten

alg van peerben/merien en eſſenſ het ſlechtſte van

allen is te gerfkengſtront? briefjn groote' ſtijf

toâcrafeeaerbeteuſtent eerbian6t (abortgatha

gaenne de beſte fotº en al ucianevmeer een

eſtbickt âth eraannemen",
- ': *-- is !
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int waſſen wanbet aane, want bat boetſeer weet

ontruytsgroepcntſººgaerſijn bcemben behoortbp

te miſſen in éoponckclic int maſſen banner Gºjane/

mät bact boom boaſt bet garg ſcct otterbloebitblic.

- Hoe dat men behoort eer datmen ſaeyt

het lant voor de tweede reyſe te

r, ackeren. Cap.vr.

S# bie mat turieuſet zijn ſlacn gabe bct

ghenneptte ſpaceſkopoort batmen ſal planten int

waſſen mannetſºjane/eubeſaepen int bºeken/gca

loouébc bat betſaetbäbeter cñprofitcliket voorts

tonnen ſal. Andere zijn ban mcpningbe(bet opcitke

my bunckt fotternije te meſcn enbe D'cuangclie

mannen ſpinrock)batmeubcboont teſaeyen afſtus

gbcnbct cnbc bat ben ſacper blijbc enbe luſtith

3 pc/oft anoctſingbat tºgraen niet wel boogte en
ſoelmt. : 3 - 1 • : ' - ' s , r

ºerme cfinitſteltin begccrêtgoccmanierë ban

adseren eer batſcgbeſaept upcroen:b'eerſte manie#

reis bit ghebaenmoet woeſen ſo bacſtalg bet miſt

mt ghcfptepot is (amberſing ſoubt het miſt zijn

tracht verlieſenbootbchitte vanoc #onne/macrt

stictgbebcct) cnbebcſe eerſte maniercig om tlant

omune te worpen en pc te bereyben omte ploegen,

#oetmeenemaniereis/bemeltke inbcu wintcrgc=

ſtbicht enbebaet naalſt bgoogbe Wmcbctig met bent

plocghenbt metter egghen oft rollen/ont te bree

kenbegbedonterbeactbe/meltke polie op pcte

te acrot bcboeft wel van ghcſlepen marberſteen

te meten. - . . . . . . . . . . gii? : , cº

# # # Datmen hem behelpt metverſierdebeeſten

ºf om lantwinninghe te doen naeelcs , ,
- # Cap.wij

Iſſa bette erckt afherg/a15

I# -- - - - - - -- -

mijftich moeten (ſg niet ingb en/

baermen athert met mexicn/eſclgt enne oſſen oft

-

, ".
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d

'buffclg) bact moetmen na bccrſte#
begbcclontcrocactbe bycken met rollen/cnbc ef=

fenen met beplancke. --

3in magbet/ſambachtigbcathcrg bic ſo maſt niet

en zijn/enbcboeftmen ſo grooten toſtbatt peerben

noth ban bolck niet / upant t'en i5 mict ban noobc

batſcſo bicpc bomen hebbê:oot bebbë beackerlicbë

ban ſuicken lant beclecrgbebaen ban b'anbet/ cii

atkeren latere/om be locbt cñ het upcbet ban bact=

#lant:baet tocackerenſpoock met cfelstubc
Clt,

3lmber opaerbeit betachcrëntcttcn oſſen en gact

ſo bapper niet te opercke nocb en ieſo bacſt niet gc

baen inbë noot/maet moet moegetbcgoſt ubeſcn/

eitbe men moetet ootk meetbcbb.cn ban pcctbcht:

ſp coſten oock intinte bouben enbc te coopen enbc

bercoopen/boc toel bat gbp oockbcn o5 moctbt e=

ten oft ooeber bercoopcn/na bat by 'n cetten tijbt

danck gbedient heeft: "De gbene bie ſinongbcng gea

ttockett heeft intoet ruſten na nocne: cnbc ooth bc

oſſen gaen broegber te ploegbe maertgºmact kcca

ten ootk eet moeder banden ploctb/ban be peer

bent:bet beſtc battet banbe oſſen i5/bat i5 batſebc

tet itjben mogben het quaet mocbct/enbe in bette

actbc treben ſp bieper in cnbc trecken ben lichte=

licket meber opt:oock en bcbocucn ſp ſo bcclyſerg

nict nocb gbctuycbg int lant bacryſer en beanbere

gbereetſtap biercig, éop en zijn ontt; ſo occl ſiecten

niet onbetupolpen / ban batmeuſe moet wachten

van metſtijucn/ oercoutbcpt cnbc banden regben/

en bewucl ſongbe moet dragen van mcl te becken.'

3ſch en pinbegbcen atkeringbe die min coſt batt

mtetten eſclg/ſgactgbcltjt ben coſt cicpnig biennett

bact afbeeft/ alſoo iſt profijt oock cdcyn ban ben

atbeybt Diemen bact mict Doct / embt Dacrom bica

men ſp beſt in inagberianbt: ſº get ben mupl cana

tnê ubel beel hebytjuê/utaet bct moet al net grootc

- - - - nl ofyte
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# gbeſchicbcn / mant be mugl is een qttabe

CCIEC,

ſect ploegben manbebuffelg/ig goet in met enne

tiepachtich /ſp coſten oock min in gbctupcb/

ombat ſp ben balgſoo cott hebben enbemaet ee=

men tinten beboeuen om te bouben en bt te bin?

ben acnden mupi: maet inben ſomet3ijn ſy ſoage=

lic/enbetoogben bicmilg gram en de bul/paintipa

lic als ſpſien eenigbe roobc cleeberen. 3Bochtans

ſp mogen langer arbcpben cñ3ijn oock neerſtiger

pan bc oſſen. #Jetten totſten geſcpt beſt bceſteen

is niet alleen profijtelic om benarbeyt maet pock

om bet melckenbe om be bupt t meer ban toepen

enbe Uſſen.

. 3iek en milmpbier niet moepen met het fatſoen

ban ben ploetb/mant beploegen nerſtbepben zijn

na bat be lanben3ijn/gbeltjck bebifferentie baube

ploegen boot be oſſen en de boot be peerben/gbe

merckt battet miſt moet meſen / na battºbgoot ig:

oock na de beuchtende maſtitbcpt manbetaernen/

moetet inſtrument oft balaem meſen om baerbe

enbet'lant te ſnijben cñploegen: noch it en ſalmp

bier niet quelien/ oft onſen# iegbeltjck bie

on5 be gocbe beſiobug beſchrijft in ſtjn voertk

enbe bach:nocboock met bouwonnee van Columel

la/ toelcke bp ſept bat inſijnen tijt gbeheeten obert

jftatiſch te noeſen, -

Van de clotten der aerden te breken. Cap.viij. ,

M#moet na het eerſte achteren bet actben/

*** neerſtclick breken. De clotten / embe b'aet.be

toel effen intaken/ om te beter te mogen gelijckclic

ſaepen ertoemtocelent'ſaet op pctacroë/bet melt

he men gbemepnlick boet alft blootb woebet is:

iſgen moet ſo bicuoiig het lant cetentfi mebcroin

eetten tot bat beactbc geheel cleync gebrokentig/ſo

merre alſt mogelic ig/om batter geen clotten onge

blohen en ſouben blijuëttabatmen geſacpet#

- 3 - #EUe
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'opacrom na batbc clotten al mel gbebroken ende

geeffent zijn ſo ſalmen voor pctube.cbe repſet'lant

ooeber ploegen omtrent balf3(uning / ſo merre alſt

met eñ mochtig/oft ontrétéoeptéber/iſtbatmager

ef brooge ig/anbetſing ſoubcbe magct actbc met

bgoocht cnbc berbgant boogb3 banbct &oonnen/ſo

batternotbicucht nocbbcucht in en ſoube blijuen.

Van Saeyen. Cap.ix.

C#na bcſetupcebeatkeringeſalmen moeten

bc betbeboen/ cnbctcrſtont bact na / t'opclckc

ſal tocſcn ontrent balf abctober/t'ſactſaepen enbc

gcitjckclick mtbeelen op t'lant/nochtang op geen

anbettijt ban met bºobaſſen banbet matten /enbe

nemunermeer int bycken: het moeiche m wel baten
ſal/ iſt bat# betupacbt eenigéticpnê tegé / mact

iſt bat gbpſiet bat ben tegen ſpabe bpcoemt/ſo en

ſuitgbp (mant bemenſche# macht en heeft

ouet bet opcbet) niet ontſtellen teſaepen printipa=

palit opbgoocb lant : mant betgraen Dat gbeſaept

woogot op blootblant/enbe meſgeegget en gebett

ig/blijft bact liggen.be ſomber cenich rotten/ai oft

*toch lage op bentgeach ſolber:citbc toetnt.ct ccniz

en tegen/ſo ſalt'3act bat langein b'aetbc gelegen

eeft/op cenen bacb ootſchieten. #Deit ſacptijt gaet

tot Dnttent éo ſºjatteng miſſc ittbc opintet/ toant

ban toogt D'actbe boor bc coube banner locbt gbe=

heel geſloten cñ bert/ſo batſe t'3act ſo tocl niet en

ſoube tonnen ontfanghen enbc profijt bact mcbe

boen:3ln toubcdanben moctmen ſpabet ſacpcnvin

gbetemperbc danbent ºmgocch / cnbc in becte lana

ben noch broegbct/in toubc landen en de ontrent

De 3eegbelegben in Den Abuent oft noch datet.

- Van vvtgeleſenſaet oft graen te kie- ºf

ſen om teſaeyen. Cap.x. * *

D# ſomtbfulbigbclantinan ſal nemen terme/bit

mol is/bithcſſwaer/maſt/root manncrme/claert

ſupuer/matt eëtact ont/cñt bgoot batterals:
- - - tº
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kcn monot ig ſcet goetenbe ſmakelick: boottsbata

tet oock gemonnen 3pe op met lant cnbc contrarie

berplaetſen baert geſäcpt ſal operben/gbclijck man

een bertbacbticblant in een piatlanticſ ban mocht

lant op brooghe lant: alſo nochtan6 bat eet het

graen bat op quaet lant gemaſſen i5/gbcſacpt met

b: op goet lant/ban van goet lant op quact lant:

unantbc ſabcn boe goet bat ſpooth mcſen ntogbcn

berergen altijtg cm.be begenereren lichtelick alg ſp

gbeſaept met ben op eenen quabcngtout. '

#De menicbte ban bct graen batter gbcſaept ſal

boetbcn/ſal gbcnomen metbcn enbc gbeſchat na

bat betlanbt ig:mant betgbemet lant5 bat vetſte

ig/toil be meeſten beci hebbë bier meukeng tetime/

het mibbelbact bijf mcukeng/enbe bet magber

noch mect:tmant in toubclauben en be materachti

gbe gronden bic gbcmcpnlick ſnee bebbcn/ bact

moetmen veel bicket ſapen/ban in marineoftgbea

tentiperbelan ben ende in broothaerbtrijdk: mant

De toube/betubater enbc ben bo?ft bcberucn ben

meeſten bcel van bet gbeſaept graen.

- Van egghen. Cap.xj. -

T#rºont nabat u graen ſaluutghebeplt mcſch

op het lant/ ſo ſalmen door beiactſteatkerin=

gbe nocten eggbcn/om bet gracn te bcckcn/ citbc

te bocn montci crijgben/embe te beletten bat wanbe

bogbelen niet op gbeten en woogbe cnbe alſo cenë

gbeheelen minter ganſch te bemoaren tot inbeſlecht

tc: mcn ſal ben betten mintet boog moeten riolcu

maken om het mater af te lepben battct met Den

rcgben op gbcuallen ig.

Van het wien. Cap.xij. *

A# be #Lente ſal gbc.com.cn meſen enbebat be

teruocſal gbcnonnen bcbben baet baſte mottel/

ſo ſalmen moeten bcnacket mien/ batig bet quatt

crupt tottretken enbe ſupueren / bat boo, mcci re

gbeng banden mintet en de petticbeit":
DE J002

i
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bebopgetenneſtettker gbemotbenigban het torn

Dat nieuootgbeſpotenig/geltjck mitſen/milbewit

ſen/toobeco enbloemen/nigelſe cfiandere bet gee

lijche crupben: citbetſaloockgoet meſen batment

noch een5 umpe/alg beaetébeginnen mt te tomen:

toant alſo ſal b cooprtſcboorte enbeſupuerſtaen,

Van Oogſten. Cap.xiij.

-D 1&laetſte oefeningeeſiackcringe/baerom bat

men het gebecleiaet ſo grooten arbept gebaë

heeft/ig bet toorn/bet meltketc pické oft macpen

men ſal beſtaë te boene man bat rijpe ſal meſen:bet

toelcke mêſien ſal/alſt begint ottetal geel oftblont

te meſcnveſieet dat het graen geheel cfi al batt oft

tootgemolbenig ombat gtouerſoude woonben op

bë vloer eñ inbeſchuere ban op het melt: mant het

ig ſcker in bien battet intijtg gepict woont patbaer

na meerdere cfigrouëſal: ſeñín bien men vertoeft

met pickètot battet geheel onooge is ſo ſalnen mee

ſten beci ban het graen op het belt mt ballen int

oogſten/eft een aegy boogben boog bogelen efiattbet

bicten:#De rechte ute ban#fgſmog pitſt

het opgaen mannen bageſale betogene bol banden

batt zijn. "De maniereman picken ig/afte ſnpbë ten

baluenbalm om ſtroote hebben om belantbupſen

te becken/cñoot om benback ouen te beeten inlan

bcn bact qualick boutig:oft af te ſnijben op eenen

boet na betaetben / om te meet ſtroog te hebben/

bet melcke ſal bact na te paſſecomen om onberbeb

DCn te#tenbebêpectben oft ander beeſten te

ſtrocpé/cñ(oatnocbbet meeſte profijt van allenig)

om matten te maken tot gebruyck eñgbeticfmoot

be tameren wanoë bupſe: battet ban noch blijft ſal

inet ſickelg eft ſepſen5 afgernapet googben om in=

ben oointer te battten/oft men ſalt op het ſcluelant

verbannen om te miſten met hen toetontentbenre

gben/printipalick op depachtich enbe met lant/bat

oaſt bangtombe ig,

+. %) Zilg
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alſt toongbepict ig foſalmenbat berganeren

cñ opbinnen inſtooucn cfiban moeten inbeſchuee

re/bemclcke behoort te ſtaen op een rebclickcboo=

geplaetſcrom batterbc wint terſtoutſoubcinogen

in contë/nochtan3 niet. Dat de opint biebaet conten

ſal/ſoube baten tegben be bupſen oft bonen/mant

t cafſoube ben menſche ſchabe boen acnbctgbe

ichtc/cfiſoubcoock ſcet binbeten ben boucht enbe

boomgaetben/ombattcthangenbeacnbeblabeten

boomen cñ manchtë mannen berfſt/bc ſclue blootbt

cñmaett batſe lichtclick boog behitte batibet 4)on

nebctbgant merben.

Van Dorſſchen. Capxiiij.

Udenſaloet moon bëlactſtenaerbept bestant

mang niet meer te boent blijuê/ban het graë

te bogſchen Gm teſacpen/ oft om te beooaten op ſol

berg/cfibat niet eer banblpcmacnbë na bë ºpogſt:

mantal iſ graenrijpe gepitteñingebaen geweeſt,

ſn nemet nochtang altijtg tpat tocinbe ſchueren.

zëer batment borſtben ſal/ſo moetmen ben bogſch

bloetherepben/eſt beſproepen met oſſen bloet/gbe

mengt met ongeſouten olie van oliuen /baet na ef

fen enbeglat maken met eenen blaumel oftroller

pin batter geen kernen oft ſpleten en ſouben in me

ſen Daer in het gebogſchen graen ſoube mogben in

betlonen blijnen/oftbaerºbe mierenſouben mogen

ingroepen en bebaet oerborgben. De bequacmiſte

eiigbemackclicſte maniere man bogſchen/ig met

mlegels en ban te ſupueren van ſtroo/tafenbean

bet buylithept metten man,
-

't Hoedanich dat de graen ſolder behoort

- te weſen. Cap.xv.

Diëgraen ſolber naet beterme ſal bemaert toon

ben/ſalſijn licht ſcheppen int 4Doſten/enbe ma=

tclick vermaert zijn mannen 32ootben eñ moeſten

tointeſi niet banben 3 upben/nocbanberbergelijc

he:bpſal beelſpleté oft gaten hebbč/maet boog bat

DCI,
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t

:

#

ben met menbompſoupe mogben onttreckéſen een

rleyn oertoclenbe winneken in comë:bp moet oot

mp3ijn man alle mochtichept en amber quabeteut

këefiſtinckëbcdocht/principalicºbanbe peettſtallen

en toeſtallen/cñanuet bergbeltjcketbe folberſal be

rept eñtoegemaect meſſen gelijt licitborſtbvloerſte

meten beſproeptmet oſſen bloct/gemengt met on

gcſouten olie maat oliuet baer na effett cñ glatgbe=

macct met eenë bloumel oftrolle. De meegëſtillen

beſet meſen met mortcl biegbenaettig met water

bact in gemeptt3ijn toontciëcſi blaberë bantnilbe

concommcrg/oft met calcbat beſlegen ig met piſſe/

bct ooeicke ſeer goet ſai zijn tegben alle beeſtcn bie

bet toorne eten. Op ben graen ſolber niealbus

bcreptie/ſalbet graengbelegt mozoen alſt melge=

ſupuert is/mantboe batſuyuerbet is/boebattet

min beſchabirbt mottº ban talanberg eñanbet gca

mozntte: diftappen# te betoſtté

mäbit gemonteſſo ſalmét bitmile ommekeerécij

leggen baertontgonn boopkeng upilbc matilicpa

ne/oft bgdogeblaberen ban grattact boomeit,

- Van het broot ende bier dat vanhet graen : -

- ,,ghemaect wort: Capixvj. Giº

I#en miſbitt niet ſpreké mant groot profijtbat

van beterme toenut nie ſo curieuſclic gewonnen/

vergabetteñbet gebecliaerbemaert woont:maerto

men tot blooot batter afgehacken mototybet melt

henenootſaktiitſtefake i5 moet het moetſclocrmé

ſchen/ia oock tot taerten/coechenſtafoelenſ cfibup

ſcnterbanbeanbctiecketnicnhicbepaſtcpbackcrg

ntaken man teropen mcel. 3jck unilmp oock rapore

terë tot het bier het mcirkegebrugct moet inbeſte

de man mijn inbelanoë bacrgeë mijnë en maſſen/

bet melcke#toert met terme/gberſte eſi

boppe. Deſgelijts om belamchept te ſchoumen ſal

ick bebatkeriate be maniere ban brootte backen/

beubelcke notbtäg be#Laet bä onſt boeuc behoort

- á» ij tC WJCtCtg/
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te meten/ef zijn bupſnzoutpc be ntaniere bätoets

ken/blaert/taertenfrafoelen efiattbct bergbeltjcke

aſtcpmcrck/ſoupel ontaltemets bact mede te be=

tbinthen baet licbet meeſter ciï ugoume/algoock

ont recreatie van zijn bupſgeſin op feeſtdagë.3ſten

ſaloocnict ſpiche van betbaoumé mantbier:mits

batcëcloctbupſmä niet minder tofteñmeerberge

macmatbappelbgant makéinet beperſſc/bientëtis

net beet/ Dan zijn terme beſigen tot ſuické onlieffic

ken btant/efibie meetbientominbe bitte ben groo

ten borſt te betſlacn/Dan om bettaturete contente

rcn itt Intatrictc ban letten. . . . . . nr. -

- De winninghe van ſomervruchten en deront

º E ſaet int particulier:ende eerſt van

'degherſte. Cap.xvijjgt

N 3bat mptoijbt eñbrect geſproké hebben ban

het coolneſſo moetmen vervolgenbeſpreken

bantáoomer ontuchten eñtontſaet: maet afbe cultu

rcint generaclgeltjch tg bie'banbe terme:aengaert

be betuptrapcu mambt ſteenen beteren,een 5/tmee

ciïbryntacle ploegen bedotten breken/faepenweg

n cñmaepë nochtang inſommigbe bingen net

cbill.cnbc/oin betnatuerlick onberſchept banbicn:

macrom bct beſte is dat ick bact afſchrijue ban eit

bcſontber, 2. # : - - - - - -

#Degerſtebcboont ghcfaept te meſen op magber

broogbe cfidepne acroc/oft op lantbatſeer metig/

om batſt het lant ſcet magert:ief battom mobtſe

eſacpt oftopſeer betlant/ooieng tracht oft buecht

'p niet binocren en macb/oft op magct lant/maer

op batmen niet anbet5en ſoubtſaegen, ſtijen ſaiſe

moeten ſaepen op topee mael gbeploecht lant / na

balf2pril (na bet oube ſpreecupoogt / na.49.3lopig

bacblatt ſtaertſb battet en be ſaepet 10 gbeerſte) in

btcn plant met ig: maet iſt magbet ſo ſapetſe mat

broegber, 2tig gbp ſiet batſe rijpachtich is/ſoſuit
gbp bieaf maepen/eer dan ander toon:w: ſ

- 4. st * * C
5. ***
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heeft het ſtroobagoſſcher en belicht ombºeken/fſt

batſcereblooghe mont:ennebetgraenbat qualick

bedeetig niet ſtroo/malt lichtclick enbe man ſcle

tevaerben:meltkeboomſakeig/maerombat ſpoot

beter om boſſebenig ban alle ander graen. 'Rae

ben oogſt/ſo ſait goet woeſen patmenbetlant een

iaerlaet blake ligghtn:oftimmergſcetimel miſten

eube alle be quaetbept oft magberbcpt beucºnen

Die baergbebleuen ig. it ...

- Vande Hauer. Capokviij. . . . . . .
ſ&#)auet boe boel batſe t tenich ſact is

groepenbeonberbet comnteigerſte/alg een

onnut binch: netbtang om het profijt batſe brengt

tot boetſel mannen grootë meeſia manoe menſchen

in bieretijt/ſo igſpopcerbith batſe heeft cë particu

lieteenbe cpgben culture eube goinningbe. #op ooit

gbeſapet 3ijn op magber plaatſen bieb!nogheenbe

mei terdocht ſtaen/ºbie alreebe tmeemael hebben

gbeploecht gbewmeeſt/ en be bat in 49pogchclitoft

ſagaertc/ente niet later. , , . . . 5

van Milie en de Boeckweydt. . .

Cap. xix. -- --

M# panicktoogenbegeeren geſayttc3ijnt

oplichtenac magctlant/cñ en groepen niet al

leene inſauelacbticbſant macroockinſant aig het

laut nat enne botbtie:maer ſonnerlinge en millen

ſp niet geſaept zijn in hoogb/ttijachtich en ſaucia

achticbiant/notboock niet boogbeſlente/mant

ſy millen mcrmte hebben. moacrombatuten biebe

quamclick macbſaepen intepnbe man ſ3)actte/oft

oock later: bact en beboeft oock niet meelcaſt toe/

mant eenentleynen hoop van baer lieberſact met

bultſeet veel lantg.3Bochtans begeeten ſpbicmilg

gemicbt te meſenſom bet quaet crupt bot te trecké/

banbatſcaynen crijgen:enbeeer bat hoogbe meent

te bet graëbemlaetſien/ſotrettunenſe metterbant

'mt/ban legtmenſe":#":
, l d!!
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Dan ſluytmenſc op: want in beſt maniere blijuen

fy langhet goet ban alle anbct gtaen. 3

- Van Seſame. Cap Xx. ;

D# &eſant wilgheſaeytijn in ſuperte/rotte

'enbc mocbtcacebe: bet groyet boewoel in ſant

enoe nette ſauci/oft inby een ghetaepteaernet en:

be ig feet bruthtbaet/niet min ban be milie oft

boethwepe. # # # # # # # .

Van Linſen. Capckxj, 2, 3

D# #Linſen moeten gbeſaeyet zijn op twee tija

ben/inbenieteffi cnoegleitte met waſſen van

be ſalame/tot opbelt twaclfſtenbach oanbeggänet

oplichtcube maghettant/oft op wteeltbe bieogbe

lant: want algſ bloegen/ſo beheruenſe cube ucre

gaen boot te groote machtſcheptſoft door te feer op

te ſchieten, ſºfibitibatſeſoubtw te moeger ciïgroo

ter groepen/ſo moetuten die mengben met booth

miſt/eer batmeuſeſaepet en biet oft vijfbagben na

batſp#in bit miſ: ſalmé bieſaepen.

ſagen falſe mogen hematen/iſtpatinen die mengt

met afſchen/oft iſt bafnten bie in potten legt/baer

men be olien/ſaufſen en beconfituren in bemacrt,

Van Rooſmiſche óft Turcſche boon- '

1 º kens. Cap.xxij. -

D#13oomſtbebaonkeng gtbyen melop cooln

lant /oft tecinſter betlant/bat alle iategbca

bouwmet eñbtſaept toont:enbe met hen gbeſaet man

ben tienſten van ºpttobet/totten eerſten van ſto

uember/oft oot inbeſogaerte/gclijtanberrötſact.

- Van Lupinen. Capºxiij. . . . .

D# -

'3ijn goebètooptenbeboen botten alle factbet

iant beucht: mant als de mijngatben cribe ſatplan

ben maagct zijn/ſo contenſpbeſt te paſſe om te miſe

ten.#opgroepen moet in magetlant/enbebat mtoe=

beig van ander gratn boogte te brengen:enbebca

booten getapet te werpen in alle aeroëlr:#
" . . . . . . . . op Cooga
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op toogttelantlenbebat niet geplocchten ig: mant

in mat manieren batſe gheſacpt merben/ſpitjben

be onachtſaembcpt wanbe aerbe en de manbenace

kerman.jſ?ochtang en moetmê die niet biepeſaep

en/mant als ſp bloepen menachtſe niet. Dnder al

letontſaet en millen ſp niet bemaert moeſen oft lig

gê op gtaen foiberg/maet eet op eenen ſolberbaet

bentoot tegen toenmt: mant iſt batſe bochtich (nog

ben/ ſo ſullenbet mormen in groepen/bcmelcke

be ſprupten eten/ cnbc bc reſte entan ban gbeen

profijt boen. en w - -

Van Boonen. Cap.xxiiij.

Dſê boonen moeten gbeſet meteen in nette acts

be/ oft bieſcergbemiſtig : enocboemel battet

e in toomne lant bat gbelegbenig in balen/baer

alle be ſubſtantie enbe bettithept man het begciant

tiebct bacit/ſo ſalmen nochtang neerſtclic betiant

moeten ommc ſpaepen/cñ bedotten brekê/cctbat

men bieſapct oft ſettet / mant hoe moel batſe onber

betrontfactalberminſt verteeren cñghebzupckcit

be beucht enbe bettichept banbetaetbê/nochtan5

milienſe ſect mcl. gbebect meſen metter accnen:

men moetſen eerſtelick mien/ſo ſulienſe te meer

vruchten bebben/cube neſtbellenſuilëtc malſcher

- 3ijn. - - - - »

Van cleyne erweten,cieeren,ende

eruen. Cap.XXV. w

D18 cleyne ermeten moeten gheſapet zijn in met

lantenbe in ghetempert enbemack meber/in

éoporckelle oft in ſtijaerte, -

#De citeren groepen dockin betlant/niet tegens

achticbmcberimact eet batmenſe ſaepet ſd ſaſmen

Die laten upcpcken een en bach te mogen in mater/

om batſe te eer mttomen en de groenfoubert.

#De ettien millen hebben maghet lant cnbc niet

bocht/mant ſomtijtgbeberucnſpalaſpte ſcevoot

gbeſchoten en de opgewaſſen zijn. @g mogben gea

: # iiij fapet
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fapet in #Loumaent oft éoportkelle/enbenemmere

meer inbeſºgaerte/mant matcn ſp gbeſapet in beſc

niaentſſoſoubêſp ben mec;eerſchaebelic#ijn/print

cipalick ben oſſen/bactbe herſenen turberenbe.

- Van Kemp. Cap.xxvj. ,

15 kemp moetgbeſaept meſen in met en de opci
'- gbemeſtlant/bat natgbcmaert moet van ecnia l

bc beke/oft in platte ente mochte contrepen bie

ſeerbiepegbebouwmet zijn/mant hoe d'acroc beta

ter is/bocbe ſchorſicbitkerfal meſen, ar'ſal geſaeit

meroen in de ſagaerte/enbeootgbetrocken alſtſaet

rijpe iglende ban gebrootbt inbegonne oft inbeat

mint/oft inben toot/enbeban ſalt in het opater gea

iept meroen te mepchen/ombat beſtboſſeteghe=

mathelicketſoubcmogben gettothen wonnen man

ben ſtock/ outbact na toonden eube tanefas af te

maken/melckebet mouwen merck ig.

VanVlas. Cap.xxwij. d

Mten behoort nergbeng liſaetteſaeyen op mat

#"plaetſe battetootk3p/ten ºp batter grootpro

fijtafcome/mantbet binbert enije beſchanicbtſeere

alle lant: baerontmoet men batſaepen in ſcet met

3Lant batmatclick moccht ig, ſºjaet bouen al ſoo

moet het lant baet het lijſaetſalgbeſaept operben/

ſcet curieuſclickgheſupuert3ijnenbcmetbinetſche

manierengeboumetenbegeatherttot battetgbe=

beeldeyneigtenbouen bienſo ſai begoebeeñneer

#lantopoume alſt vlag gegroeptig/ſcetſontb

fulbitb3ijn om dat te ontvoerren/niet een repſet

maetbitumilg/ggen ſalt mottteckenalſtrijpeigenbe

gecl begint te mompen/enbeban op ſolberg leggen

om bewaertte meſen van regben enneban bemoeit

hebentgbeheel cötratie zijn. Alſ nuboogbe ig/ſo

ſalnen dat doppen met bouten bamcrg/ om het

ſact te hebben:en beterſtontbaer na ſalmentint opa

tetbgagen/enbelaten toepcken bier oft bijfbagen/

Ennaar ºntwennamen aan:
7 • «.



Van de Lantvvinninghe.
- 231:

bet opetttelicbtelicketbaet afſontbe gebaert (nogz

bcn/oin boontglijmaet bact af te maken. ,,

- Van rapen en deſtoppelrapen. : : :

Cap. xxviij. 3 -

R#en be ſtoppeltapen upillen groepen inlich

te eñſubtile aerbe/ende niet in vette baſte acte

be. #Detapè groepen nochtâg beter in bochte plaet

ſen / ertoe be ſtoppeltapëop bnettelkeng en bebcl=

lingen enbein ſlechten.be blootblant/gbelijtk bat

ſambacbtich oft grupſachtich ig. EDe actbe baet ſp

geſaept ſullë operben/moet becitcpſen gebouwnet/

geploechtenbegbeegget meſen/ en oock mclgbca

meſt:mantbat ſal makebatſe niet alleenemclgroe

en en ſullen/maet Oock het latitbat alſo betept ig/

al na bat betapen tot getrocken zijn boogte bren=

gben te ſchoonhet toon. De tapen monden twee

maeltſiaerg gheſaept/in 4 porckelle en begoogſt/

in boel# lant:maet men ſal niet gbeboogert

van batſe eenigben mag gbettegben hebben batſe

mtet aeroen ghettocken met bent: mant ift batſp

bact tot comen/ ſo ſal be mortclbert boogbcn ertoe

bol depne gaetkeng. *

De wijngaert. 4 ºf

VVat lant oftgrontdat de wijn

gaert begheert. :

T- cap.xxix. . . -

D# wijngaert en gropct mittnau inſckerplaet

ſen biebë goet efſ beduaem zijn/bet melcke ong

alſo byeembêbintbuttttte meſen/batbe ſingulatie

tept ban beſe plante banbe menſchen meetgbepne

ſcn ooogt/bâ eenigeamber/om het goet efiquact dat

ſentebe brengt:b'melcke maettbat in de lanbë bact

ſp niet engropetſbeperſonenauber blanckengbe

"# moont notb ſoftertnieten zijn.

De#mannen mijngaert/be

ſauelachtige gronten is bè niet ſter goet, al iſt bat

by ben mijn goet genoetbmaett":#t#
• ," tºt
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het profijtig depne batteraftoemt. 15eltjckermijs

als ben kepachtigben gront op be #ouptſtjbe man

etnen bucuel/maert eenen ſterckenenbe lieflicken

weüniſt dat bpmel biepe ommegeſpit ig/enbe bica

milg verpatſcbt woonbt van oefeningbe/minban

van miſt/marne/oftanbermeſtingbe/mant in bien

betlant bat met mijngaert beplant is niet ſoetelic

# en mottenbe bicooilg gberoert, ſo en

t nemmermeer mcl profiteren/noch in voorts

brengben/noch in beucht: mant be menichte pan

miſt/oft man ſchucten/meeſtenbeelqualickgheſont

kent ende qualich gbeaert/boet bemºbith upilgſthaz

beenbc binbet,

Dat gheenen wijngaert gheſayet en wort dan

voor eenghenoechte. Cap.xxx.

I# en ben mangbeenbermepningc/batmeitſal

bentijt verſlijten met wijngaert teſaepen:want

bouen bien bat ben boom ter groept baube keerz

ne/ban be mijngaert ſoube/ſd en iſſet ooch noch

profijt netb beticht om te ghebzupcken het ghette

bat ban betſaetgropet:bat mogben boen begbente

bie mt gbenoecbte/enbe tot toſt ban baerlicbet

bogſe bemacht hebben teſaepen bet ſaet ban bru=

uen upt bycembe lattbê/omna berbant aigbeplant

ſoenë bolupaſſen enbe herplant zijn in beteraerbe/

baeraf te maken eenë plantſoen bof, om bietcgrif

fienefibe ſluyten ban te merplantë in beter actuet

om binnentumceiaer baernabact af te bebben rebe

licke groottenbclether outbten: maet beſe plan

ten ghebeuren enbe blijnen onlanger goet banees

mige anbet. Yop en nagenooc niet na be mijgaete

ben biemen laet dimmen op be boomten/noch oot

na begbene bie opgeleptimerben met ſpatten en be

latten met enckcloft bobbcl back oft magheng/

mant be mijn enig ban bie nemmermeer ſo goet/

fo melom. Dat be mortel mannen boom bë mijn

gaertbeberft/gbelijck betoolen boenwalgoock#
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bat beſeplante wemmermeer en toil'feereboogbe

opgbettocken met ben/noth dock valt beſpattent

oerbuyſtert woeſen baat eens anans boſtomen

boothbe. #pen heng manot tourigaert plantent

meetbat ſtuptch-ſtauchen oftgbegriffiotplanten

zijn en inoet niet geſtelt woeſen ter diſcretië nanoë

bercooper/bit.luttel braecht nabeh tijt eube ſai

ſocn/maet nat begroote ſorcbfulöttbcyt mannen

gbenen bie de platſte regeert: unant be upijngaert

nabat bp afgbeſnedettig en matb niet toel ſolana

gbewoteractbeabtabaert operben/niet meer ban

bc boomen biemewherplanten ooit, enocuoiloock

##onttruttig vingberen put bout bp het
t. f? : : : : : : : : :# . . . . . . . . . . . . . . . .

Démanieren van wijngaert te º ; *

| | | planten. Capixxkj. 3 - 2 -

A# blattt doel geſupitcrtig batt ſteettenten.be

nab'eerſte acheringe meligheſeten en bergbea

tuſt/ cube ben gtott mci gbeecynicht waii bet

knoopgars en de ander ontruyt)ſo ſlactgabe ina

ben ajäertebetſoetſte wcbecomteplanten na het

lantenbe beplaetſe baet gbp3ijnſuitwenocbe natu

te van nopen gront 15crepbt/ſtberptembe etſnijbt

De boogtcl enDe be ſaſclingbe ban ttme mijngaert

plattten/enbeſteltſe toci ter goonnett tcgben het

4oupben: plantſe inbcmibbel wanbe more/ onber

be ſubjectie van uwen voct/b'een tegben banner

buer/gbelijck een bomgocng cruter om te boen(na

nabatſe mei gbebett 3ijn) opgroepen op bepben

ſtjben banbe boge/ aenbe boopen van actbe bie

op bepben ſijbengbemaeckt zijn/want alſoo bena

gen ſpincet bluchten boortg/efibcſcinantere beet/

Dobbel platttë/het ubelckebë ºbſtaetalſcene mambe

ſtuptë/ombat ofter een ſtomueſ D'amberbat verbale

ſoube/eñiſtpatſe bepbegropé/fotrectinë b'een mt

om te ſtellè inbeplaetſe bact een anijgaan:#
- - - , t!
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mant hoe melaat beſluytebeter moeten bemostel

matttſbiſt nochtans batſe qualicket groepetenbe

mortclt bambtgbeſouchen oft gefaſcibetanchebat

iſt dat de gefouchenſo lange niet goeten blijft om

Dat be flipte man ſelfg mortel grijſbt: ſºjaet ſp

moet gbeſnchen meſen man betgeefſte en begbe

knoopſte bout mannen mijngaert niegby meetbat

ſchooneenbe muchtbaerisſennemoet bebben out

en benieuboutfenoegbeplant motben man eenen

magberen gront in een netteembt wel gbemeſte

accoe: "De wijgaertig micriaetonteerbatbp ºntucb

tenmaecbt/enne iſ hat bygbeenongeluccntrijcbt

foſiet mendat bp berticbiäergeet blijft: na bat bp

afgeſnebenig ſomoetmen bien ſnijden enbe bent

laten mact bpp oft bpet knoopcn ten boochſten/

macrafbetwee ſullen mogen ſtaen ooter aerben:

enbe iſt battet eenigbe botte oft ſprupte i5/bie ſal=

men moeten met bt nagbel ban ben bugme af=

ſtooten. . . . . . ! ! ! 2.

3ſt dat gbp ume bogen minder maect/ſo moets

1nen planten op ſijn Angeuing bätmee moetë tot

tmce moeten een tantketuſſtbentmecboopen van

aerbe/geltjckmenboet inben plantſoen hof van be

fruptboomen/cñlaten bact nietiarenſo ſtacn/onn

meber teſincken als bpgemaſſen ſal zijn twee oft

bypiaerſma batbp geſchotenſal hebben het ſtert tii

grof bout/ſo Dat de mijgaert alſo gemaectenbe on

berbouben/geenonderſttoftecnicbanberbint om

op te liggen van boene en ſal bebben: upant bepgin

tipale mortel en moet gbeeft onderſctſclg geudech

baten iongëſtbueten.5in #Langueboteñ39toucnte

plantinenoot albug/inaet ſp ſtekenſe boogbet ban

maltamberinb'acroc/cfiſtcliëtuſſchébepben eenen

olijfboom die met baerſchaoume niet en beneemt

t groepen noch beſonneſchijn wanbe mijngaert.

gey en laten oock niet gelijt in3Italie te ſtellen tuſ

ſcheneicke boze bijfoft ſc5 bogenmet"E:
; ? tCLUJC
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terme/cñaliſt batſp bact niet onbepetantengëben

mijgaert ſo en laten ſp noch m niet olijf

boonten te planten inbeſ - batſjut

ſchabuube/gelijc geſcptie/gbeertictſchen boet btit

'maſſe van tºgraen, iſ Eigt t gº tº 1,51:

#Detancke methaerſagelinge mit geplant zijn

ſo bacſt als ſp bam batenſtrupckghenomettigant

breken wanbet onanerenbenodkalieene intºntitie

bei battbeboge/onn baer faſclingbeſoptilet bambt

'meltke men niet ent'mijfcit bambaergroepen ſp

moet oot boombet enbelangbertotºgbe túdege

ben en de meetberplaetſe bcbben om te di n?

ſggroepeteunt mostelteerman beſluptcagelückne

gbeinte tantkc minſt banallen beurt, ſta batig

influpten oft gheſontken tamckcgbeplantbebrſ

moetmen metbeboet ſtijfbaer optreden om batſe

ſouben mortelen/enbc bannaerne man begbebe

hoopen bic op bepben ſijbë liggen ſliſſen hemelta

# ſoube ntogben ballen op be hoogſtpbe

f€11, :: ” #i, 3, 4 ºf 2 , f::3t

Een anbet ntaniete ban be fitiptett tcplanten/

enoe niet negcſonckentanche(want baetſaſciath

tige mortel en ſoubt niet lijbë)woontgenaemt plan

ten met bebatte/oft met ſteken te meten. De moord

ſcpbeflupten in opben in b'aerbcftchenbe/ofttopte

tegen duet mtalcamber oft een allcene gelijtmeube

milgen boet:efinaernamebet bcchen treden enbe

neberſlaen/gbelijck boogſcytie: ritt , .. ! ººit

VVat grontende eerſte oefeninghe dat # : 6

devvijngaert begheert die nieu

gheplantis CapixRiij.

O# fatſoneren. De plant mannt#
Y (ſn iſt nannonbebat bemeeſter vanbct bocutn/

iſtbat bpſten mid hebzucht battſijn eerſte bouwotn

genºfogge blagbe boor tlantcnicplantage/ moatr

mebe batbp ooit vermenicboulbigben ſijn eerſte

plante: mantbetig ſckct/bat in maſte cnbc bette

J : * . âCTDe
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actric betutingvaert meeſt urinebtë boonte brengt,

enoeminnt van noodeheeft tenºpbannen

binnen twee oft bnpiaten bact wat nieuwe allaert

ſtbe aerbeintoetgheuen/oft eenigbe berlichtingbe

aenben boet/na ben tijtenbenatute banben lanbe.

Bin ſambathtidyotr ſteenachtitbiant/baer de mijn

gaertfo veel opluchten niet engheeft, moetmen bit

milner boumen contiſten alſ te paſſe toemt:maer

battet 3p metsoſſen oft coepen miſt. Dat banbe

peerben wanbeſoerckengroanbefcaptn/oft panne

ineffingben vanuen voicke/wat gromt bat oot ig/

gbeen en te biebaer niet eer hoog en meraegertban

en verbetert/ſondbat nocbſuicke meſtinge inacct

natbe mijngaertte onlangergbebeurt enne ſtact/

ſe met booſ te pnachtſaembeyt nauben lantman

Diehem te feere betrout opbe marmtte pä3ijn miſt/

gbeltjck bergbene bie ongbebluſtbt catck leggbert

aenbewoogtel van beplante/ombatſe ºmroeger ſona

ben ontloopen/enbeoock om tebroegbet boen ſter

uen/alg om bat ſulcke lantliebë niet en millen gta

tien aenbetoogte alg ben tijtbaertDe bequameig/

maet hebben iiettet bacclieber meeſter in bent coſt

te brengben banntiſt/ban teſintken/cnbc batt ſtaa

henom ben mijngaert te onderſetten/ban metre

gbemachtichenbebcquante meter teaerbepben cſi

boctchen /ige lieuet baetlieber tijt te berſlijten in

De tauerney oft niet te clappen met pemant van

baerlieber oriennen oftghebeuren en de meeſtena

bcci ban Dingen die niet te bebieben en hebben.

In wattijt dat men denwijngaertplan

ten moet. Cap.xxxiij:

T#p moechtban ben mijngaertplanten bannen

Zibuent oft van half ºpetember tot benabolgen

be borſt/na bettacbt oft ſtrafbept/ om bemelcke

p10 tperck ſult laten ſtaen:want te millen brea

ben enne ontmerken de aeroe als fy merbartig van

ben oogſt/batig boog m ſo veelaartse #
* 'actbe
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f

b'actbe ſo beelſchahe/ombatſe onbet.be totſte ban

be borſt bact binnen met ſterrt/ om na ber bant

baet tracht te toogben inttotcontent battbe iate.

#D'eerſte bouopingbe oanbe plante behoort te

gbeſchien van april tot half oºgept/na be goethept

enbeſoetichept van het meber. ADm mclcke bout

mingbeelcke motc moet onder baluen moet biept

en bc bycet 3ijn tot opben ſteenachtigben gront/

enoebe hoopen van actbe wanbcfcluc bicic nact

ouer bie diepe ſp wanbe more biegby maken ſtilt:

nochtang boluet in tenen ſambathtigben/ſtcenach

tigen/oft gtripſachtigen gront.. -

3iettgacitbebe plantcn bambt toijngaert/bic.bâ

ecn amberlaubtſchap oft gront3ijnzban bet natue

rel manue plaetſe baet gbp bt mijngart planten

milt en groepen nemmermeer ſamcſ: mant men

tmijfelt altijt oftſp getroumelicmtgeroyen zijn na

be conſideratie mannetdocht/bct gbeſichte banbet

éoonnen en be banbeplaetſcn baetntenſebetplaut.

ſ3Jent moet bart nemen be ſchoonſte enDe beſte

batt het quattier naerntenſt leggben en beſtellen

mil: mant te willen buningbest een aerber ennt

ſubiett maken betgbcne bat haet nature niet tºt

vermacb:bat is een merck van een groot mtteſtct/

#batbebonuningbe mant een menut lant/

otten be onſcherbeyt ban bct mcber met het voelt

ke beplante ghettomeu heeft gbeooceſt/ en beoock

ban baet moogte brengbcn cnbc oanchtbaerbeyt/

mel van Docucheeft een en particulierëackerman

ban bct quartier man bact ſp gbetonnen ig. " ,

r: 1 - , rº Sº it, 35, k

2. '! ' ſ . Vande plante van den blau- - ;

º . : awen wijngaert. *

D# tamme plante panden blauw en mijne

gaert/groepet oueral: be milde maert ſcijetz

peil en Dc bettë mijn/ſultgig bieghemonnen mogt

- . -
op latit

w

Z
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op lant bat nieu ommegbemompen is gbemeeſt.

ſRJâet be# bie om te winnen ben tooa

ben mijngbeplantig balfmit balftoot/geltjck bp

begbeert een ander bouwmingeenbe ſituatie. Dan be

gemepne/ſo igby oock mocyclicker omte regeren

en de behoeft wel een groote ſortbfulbichept/ont

bat be mijn bie bact aftoemt/ſchoonbet is in D'oo

gbe embe beter ban ſmake/al en brengtbpſo groo

ten boetſel niet bp. 1 -

tºpc planten mannen blaumen oft rooben toijn

# ſºgogiliott/áoangmogeau/32egtiet/enbe

Ctal1t,

15ouen bemoeicke ont ben rooben daten mijn

men bact bp nocebt van een mitte plante en gce

leſbiet na berdaert/ſtellende tuſſtben byp oft niet

fºuten oft rancken root oftblaueene. .

aDe beſte wijngaert pläte is be ſaigonition) maer

afbet bout beſmeberoot beeft meer dan eenicbana

ber: bat beſte te bet tolte/ man bypºpingberenſpa=

rieten hoogſten tuſſtbeneithen knoop/enbebicke

mabetlantbaethpgbegropet heeft t ſenbebmaecbt

bruptië biebe beſiëöichte bp eëhebbë/eñigoot tot

ber bä blaberg Dancenich battaflöbaut baetſoogte.

, Emeebeſºgonillon iglant manboutente minſten

ban niet mingberg tuſſtben twee knoopen/gro=

uet enoc binnenmeer matcg hebbennet enne nock

matchachtich inbeſnebeſmaevafbatſogoetnicten

igtenbe heeft van bupten een toobcfcboyſſeyenbe

beblabcrg met bgp kcruen/oft gbeltjck beboet van

cen gang/gbelijck be bijgbcboom. - .

ſBet berbe ſaigonillon is genaemt 15etanel betig

ſupert ban boute enbeoock banbeſien/int blocpen

bcuct apparentie ban heel mijng te bebben/maet

als bebeſien rijpe motoëſo verſchillet met de belft

inbebcſſen en inceſtenbeel noch meer:#Dc éatelle

is langſt mãallen tuſſcbe beknoopèrefigroepct laat

gberende boogbet van boutebalicenicha",g

v
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#De ſangſMij ogeattie ontblºgberbanbe/tmaetafbe

beſte is contgehmooptenneſcerbert van houtc: ne
tmeebe ſoorte en berſcbflict tuiet bele ban biert:De

beroe ſpecie beetgbekertelt ſangmoteau/enne en

macebt oot maet met ſaté:ſepbeeft oot bit gebtec/

EDat bp als bentijt ban te ſnijben bebeſtengbecue

menig/bicmilgg.bcmonbcn mottneber teractbeu
gbemallen ſomber beſten. . gr . :: * * *

De ſtegriet met bentooben rock/beeft t

lanc gbeknoopt/ groot mett/beblabergſceregbee

herft be bruyne groot eñclaer/feettoot be muchte

laetſtrijpe/cnbc geeft een en ſtercken mijn/Dieſter

lange goet blijft.xpaerom in t planten bant'root

men luttel banbcfe behoeft te ſetten/om banbet

te betſoeten eñ berbeteren:bpſtaet woel tegen ben

borſt/om bat by heeft een en boogbenſtrupck,

n?De 32erantgebeeten ſmett boygoertg/beeft bent

aert eñnatutre man t mitbotgoengt bp heeft bert

enocſcerſwoert bouti het mereideynenbegbeſlos

ten beknoppen niet mijnt bannualrattber/bcbla=

bersmiobelbaerentie gebectrontweij beſtelc ſect

toot/be beſte ſter uitbteaen malcamber en ſtacttee

gente moeſt meer tan cenichannettmenbeboefter

niet meel te planten, mantbpig ſcepſterc oan oer

toëyſobat begbene biebcie geplant hebbcny mijn

baeraf maken mooi belaken oermers/eiï bercoole

pen bien ſter biert. ,, gº, 2 -

#De deptie.âſtocchie efibäläogbeang mogtluttel

gemontéromoatſcluttel muchten hebbëteit niet en

dienen dan om magens nauwijttgarben te maket

het bout van bien ſegbeltje bier naſalgbeſept3ijnt
int tapittel nattbe ooitte# Dat het ſpat,

roober isenbebe fmcbegbeeiber beeft. . . . . . .

Plantingevande vvitte vvijngaert. Cap.xxxv.

H#beſte geplät wanbe# igt Afro

menttau/bet melcke bet bout heeft treckenbe

opbet gbeele/tenbebaet na hetaan:" Dat#
- , ty
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vanbouteig/baer na het fijn sittet han Zittiou?

bie het bont heeft tteckertbc op t'groene/cnbc.be

bcſicgbeelgbeltjck mag. . ,

(ſian aſiet geplant ſo cniſſer geen bathetet tee

gen de borſt macbſbanbet ſboneſt bet meiche tan

itcpt ban boute i5 enbeſcet bickcban tandkt met

ron.be blaberg/enbegbeeftſcer.beci pruchtë. #Daer

te een ander ſoorteman goueſtt'meltke gebecten

woogbtſattiegoueſtlaiſo gcmaët om ben ſtilake bict

innen montgbeeft. @et ooorbtiuttelgbeſocht/boe

mci dat veel moting noopte brengtrenbe beoogſt

niet ſubittt en i5/ niet meer ban t'woongaenut

goncſt, ? : ' . . . . . . . . . . . . . . . . .

T. 2E btitchtbaetſte mambc ooitte fig batment beet

ooit bongoens betooeicke man ontrcnt twee bin

get5 en balfgeknoopt is en bt heeft be mancbt nuct

topteſteertëeft uichter op eenbätorellc:beblaberg

3ijn ſcectont na penaertvanbegoutſten boog de

rcſte het bouot btntwocitcgen bewmſt. . . .

#gcue bar die man 43arijg/on fijn merckinger

beetë ſfoiraru al iſ grooter waarbtſië en van bou

te oprblantteckettoeenbeſeet Uitker/ſon iſt nocha

tang het ſlechſte vanallewaengaeubcbc cracht en

benebt van 1'lap. #### # # 7t, ris

# #pt agediet brengt veel muchten boontelbaere

onvocabet occlgebruptktint planten bet boutig

tuſſchen geel entje root / cnot macboot met tegen:

de vorſt/beblaotte zijn bpcans tont. Aengaenbe

De biſſcrencic man bit gbeplant/itk minder ong

ſoorten:b'ecn isgbenaemt ghcnteyne ſºeſlier/bit.

ſter veel mutbten voorts brengt: het ander is

gbebccten het grofſ geflict / bct melcke grofſt.

ban botste ente batt beſten is; enbc het berbe.

bect ebcl ſejeſlict / be melcke be beſte ºntuchten

van alle roogte brengt / eube be beſten ooijder

bart Cen. - tºt . . . .

#oat oan 5ogbeaug bicnt beter om te maken. De

- 1 opgactie



Van de Lantvvinninghe. 291

ſ

bpgaertbe toijngaerben enbe magbenig inbeboe

tten:nochtans morbet onberb'anbergbeplant ont

te meer ºntuchten te hebben: betigros van boute

enoe bitkerban eenicbanbergheplant/eſigtopct

sock boogber/ſo bat langberenbeboegber ſpare

ten enocſattë behoeft: het brengt oot snotte groot

ter beſien/maet bact en bebotnes niet bele onbet

een goergeplant/niet meer banbet en boet bambt

haocelleſbie alperwoitſte van boute is nothtans en

iſt niet ſtere bë moeſt onberoompen : tſpoock mat

toit het is lactſtcrijpc/enbebaet en beboetten onck

maet gru.tancken oft planten voor elck quartier,

boant betmaett be mijnen groene/niet tegenſtaen

be battet bent beſcherphept geeft en beoock broos

gbe en de min liqueurs bounenbc.

De oefeninghe vanden volwaſſen

gº wijngaert. Capºzzzvj. . . . . . . .

J2 bat beplantinge ſalghebaen meſcn/gbeltjck

mogen verbaelt ie/enbebat gbpſ en ſuitbatſe

ſal beginnen het eerſte iaerboutteetijgen tube te

# en het meltke moet gheſien werden ontrent

#gbpoockbewinot bat beſtbucte oef

feningbe werptagbcn macb /ſoſalmen die moeten

beginnen te ſnpoen oft hem het bout laten/ maer

menſalt ſupueren van zijn ſchuetë om te doen gro

tter van tanthe worbentbatttia moetmenſevoien/

toant het eerſte reghement van de plantel brengt

pot mebe zijn eerſte bouwminge:3nt mien ſo merkt

inen op be boopen ban actbe bie ouer bepbewalla

beplante ſtation battet ontruyt be mijngart plan

ten niet en ſoune verbruckenvenbenen moet niet

allcene boerts gaen met be gaffle oft ſickel/ntaet

soth begbebroken crupben ternebet mompen enz

be met voeten trebervont batſt niet en ſouben mee

# mact ter gbp bat beettſoe moet=

titen btietalfeer toci beſten moat randken oft ſluiten

geſtouruitinſtubert natſt eerſt hebben geplant
35 ij g'yea
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# inbeplaetſe man die andere ſtel

inbcmaent banſºijepel ia iſt batnten begbeert

ſuurfcutijt/batſe altemets niet en fouben laten

muchten te byagen:in bien niet / ſo ſuit gbp pertoe

tien ben toctomenben 3buent/enbeſcet moeitects

kentent beplaetſen baetbergbebgeert t om bat gbp

te beter Daer op bencken ſout. :: !

* RU'toecbe iaer ſtrit gbp bie beginnen te planten

enocallc benuanteren van oefeningegbcuen bie

mtett doet tot ben polopaſſen mijngaert/ootgbenoa

titeit betleggen oftſincken in Daerdt: mantbeniers

toeplante is te cct gbeoefent enbegbehanteert

etiëëiggochtcbeter. 3jſt batmen int berbe iact in

bcrooitnſtct eenigbeſchucten met bloepſcl/bie ſad

men afſteken met dennagbclmanben buyntc. , ,

3In bitiaet ghceftmen 5'eerſte plantingbe miſt

Ypel teynigbenbeenbeſupuercnbc.be oozen: enbe

niet wiſtfucntibbclft ſtortmen cunt iegtinent baet

miſt in / bet woeltke boost'beſte ſal meſen toepen

ntiſt / bact nac bet pcctbe mutſt / baer nac ban

berckeng 7 enbe bact na t'gbent. Dat ben armen

darttman ſal ctijgbertmogben: in bten ttiet ſo ſal bp

1tharineneinen/oftnicuujeſupette actbe/opcickt het

bcſte i5 ban alle het meſten, 32ochtang be fijne

datitiuan ſcpt Dat begocbe mijn bicop eenen ſteea

nachtigbewoftgrup iſ Cn ſtottt bbaſſet/ (ſt00e

te oefeningbe beboeft 7 maet ſcet luttel miſt om

bat by bc plantc tiiet en ſoube ooen boog ben tijt

bacrºbatttbtengbetten. 3. ºf . . ' - ,

::gint bictbefact ſhijtmen betranckſte enbeſleche

ſteafcube de ſchoonſte tactmen ſtaent omte ſien

oftſy attootbeten ſtillen met beplanten bact ſp

af ghctontcn 3ijn. #D'eerſte bottmingbe mannen -

mijngaert t ºp oude oft nieuwe is gebceten b'eera

ſte ſpittingbe oft gratitugbc maer boogbat D'aers

moebigbercube roetlicher gbemaert mott.b

zinebouwmate DittgCCIſnen DC.waar:
- - ,

* €
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ſte tancken oft mboytclg / iſt batig be boothſte

plantingbe/tmcicke#innen ſoetſtentijt

van ſºngaerte nabe plaetſenbaerſp zijn, want in

eeube dan ben biebe monſt crtbe iteuei ſubiett zijn/

gelijtk bouen op be benuclkene/ſo mert bat gbcz

Daen inteynbc banbenubintet/ batuten beet te moe

ſenbalf ſºjepe. ... . . . . . . * . :'

;- EDe tooeebe battbelingbe banbeplante i5/gbea

lijck boten gbeſtpt ie/voien:utaer eerſt moetmen:

ſe onbetſetten f gbeltjckmen boet int ſnijbcnt niet

beſpabe verſien. De fºuten en be tantſkens/ombat

fe ſouben blijuenſtaettbe in baerêſtatibt cnbc niet

verruct mozoen met een en ſtevchen woint 2:

s #De berbe oefeninghe panne nieuome plattte / is

in b'acrae teſincken en bt te leggbertſmaer bact af

moetmen bent machten inttmecbe iåer embt ttoch

uncer int betbe/t'en mare op ſommigbe plactſtit/

embe baet toe betſtertſte bout. t . . . . .

33int beroe iaet bonen se voorſepbe oefening

geniſtoat beplantingbe ſterck is/cnbebatſt wote

#olpen heeft ſchoon botſt/ſo begintnten die te

incken enbe te leggben in d'aerbe nati balf3 pati

af tenue voor het ſcherſtcte balf ſegept/enneban

lactnt.cnbciongbe ſchneten tonen rechtſbactment

bactct ot boogcboopen vanaerne onethcybenſus

bë/enbcboo: oefenmibbel moet het ſch tt gez

maectbaetſColuuncilaafſchaijff zin bitſclue beroe

iact manoe nicume plante/na nt ſttttte van het

bout batſcºmtghemompenſalbcbben/niet tegbertz

ſtaenbebat gbp afſtcett nietbe nagbcleirſantinië

gbe ſprupten bic bloepen fouben om bedreibene

noten geſeyt:nochtans na botterblocnichept van

t groot hout/na dat de mijngatt gbeſneben enbt

# ig/ſo begintinentegheiten onberſct/enz

be te lepben tube binnen/ontt nuaghen houden

be ſtercke ſchutte batſe niet en nadieliebct teraer

benenbeouber bevariaansengrººm"#
• -- , lij Gilz
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ſalmenfeſupueren tñ mien: maernoch eerbatmtit

bit boetºſo moetſcop
gebeuerugbebotenbegebons

ben pijn metten eerſten bant. -

ſejen legt en beſtucket betamtken inbë Abuent

en beſlouinaent na batſe gbeſneden zijn/boe wel

batmcn op toube plaetſen bettoeft tot in éoportkel

leende gijaerte: enbe om bit te boenfo neemt men

beſtboonſte ſcheute vande mijngaert ranthe/bite

menſiet bat ooimaſſen ig/afſnijenbe3ijn mebegbe

ſellen tot op twee knoopen na be ootjnſtock oft

ranche. Éoomtijts als de plantc ſtboone ig/ fg

neemtmen wanbe eerſte
plantetmeevanckenvenbe

men legtſe foetclick in Daerde been van bannerſ

onder beboeten/inbemput bie gbemaettig gbe

'meeſt boot be paintipale plante: baer na bettmene

ſcooeber met acroer en benten legt p'eerſte ſong.be

tancke ftet biept om batſe het nacſteiaet na batſe

# upert en de beſtbueten niet gbelepta

onbct cenitbletſclfoube#bet

miſt bactmen baermebe meſtèſal: mant nemmers

meer en# bt principale mortel oft moe=

btrtenich miſt maetmen ontſtbopetſcupel in #Lott

maentenbeinnen 3buent/alguten begbeſontkent

rancken miſtgbeeft/ombatſe te beter ontfangbert

fouben be ſnee ende bet regenwater/t melcke bent

bc moet macbbither boengroepen. ' ' ' '

52aet ben ºpogſt moetmen de mijngaert meber

opnetbten/ttp oube oft nieuwe tende op en nicut

binben/ombe poolgacitbe
uperinttſbeuotickcſouë

ben
mogbcngbeletenbegbcbgoocbtbcbben b'eer

ſtebinningbet en de ban gheeftment met bannen.

xop hebben bergbeten te ſegghen batmen te baif

goeJepe cer patanen. De plante opnctb.t/bien beboogt

be botten oft ſchucten af te doen; embt nat boenbe

voel moo! ben te ſien batmeube principale ſchucas

ten biemenſalſitit bloepen niet cn quctſc/banaiſe

ſcrtet bele is aen een pande principale"#

-
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3inbeherbe oefenigbe/ bemeltkegbeſtbiebt in

be apoſtntacnt/techtinen op een nieuwocbet op de

wijngaert/enbemen verbindt hem 'baer maalſt

ſoet woener is na ben teghen/ſo toertmcnbaerbe

met beſpabe melſoetclick/enoe men mompt bet

quact crupt onber be boct: cnbe ſomtijtg iſ: bat

een morbtiaet is/ſoupiet nten uit het ontruyt.15os

uen beſcombinatie manieren van boene/ſult gbp.

meten/batunen inne mijngart altijtg moet hebben

beſpabe inbehant/Die bact toil profijt af hebben:

ennepact en bienë knechtenorbioncooijfsſpamtis

palick int ſincken battbe tonghcrancken enbeitta

be bottcn/oft ſcbiteten af te ſteken. Mºjetten contſten

gbeſcpt/ man alle bemanicre van bouwen bannen

wijngartbier bonen int langbeperbaclt 4 mocta

men verſtaen intgbeneraelſbatmen inben 3 puent

voor kerſtuiſſe en Dein iLountaent ſnijbt be nicumt

gbeſoncken rancken / enbenen ſupitert b'outbc

manoen boggleben iate/ ontſtboyeitbe bë boet van

bc principale plante/enbe meocrqm fatſonterende

bc gijcſouchen rancken/ embt neſtenbe ſo berre

alſt noot ig. 3jnde ſagaertc enbc Aprilſo ſnijbts

inenſe / cube men unaect be nieuope gbeplanten.

zopben ſcluentijt ontſchopt men de wijngaerben/

enbenen miſt begbene biet ban boene hebben;

cont5 baet na/ſalmen bie ntoeten ºntbeton bccken

cer bat ſp bloepent cnbc inctter bant bc tongbe

ſprupten af ooen principalick als nten ſaſ beſchue

ten noch ſo male ſtengatmenſciuttclſalbcbocucht

te gberaken met de bingbet5 om af te ſtaoten.

ſtoºtgbact naſalmcu bic onberſetten niet ſtaken

eube binden met centn ſaechten en begbemoebi

gben baut! ennealle beſcntijt gbcbeurtunt/imiet

bergbeten alle be manieren pau botropingbt bit

mop bier moeten perclaert hebben. -

g: iſö De
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zº. De manieren vandenwijngaert te ſte

- : : : : : kenoftinten. Cap. #xxwij. vr

Dſe mijngaert macbgbegriffijt meroen oft op

" mijngart/oft op boomen. Yotjttgart op ootjna

gaert met bt gbeſteken in topec manieren/b'cente

opbcn ſtrupck en De D'ambet opbe tancke, Dm te

griffien op ben ſttttpck/ſo moetunen optkieſen eea

men grouen ſtruptknie baſtende bolſapgig/enbe

bie oock niet te out en i5/ettbe ſal gbeſtieben ubera

ben maſt neffens btraetbent oft dat beſt is eenen

voet in d'aerbe/ombat begriffie beter groepen ſat

in bactbeſpan buytenbaerbe. #pc griffien Diemen

ſal millen inten/ſullen tent obeſen 7 baſt bebbende

beelſprupten oft botten bpbenamberen / embe afs

gbeſneben int bleken battoet ſºjatten/ef gbetto

men batibcn ſtrupckenbeboet battben mijngaert,

#De maniereman bie te griffien ig/ batmen ſteket

inben ſtruyck de griffien omtrent twee bingberg

# #oeggbelijtk ſult gbp boen/iſt dat# bie

milt griffien op bewijngaert rancken. app beſclue

maniert nooit be mijngaert gbegtifijt op beboca

men/gbeltjtk cricckelaerg/ paupnibgonnen enbe

ander bergbeltjcke (maet afbat Columelia ſcce

brect ſchrijft in zijn ºphnboſcb. : -

Sommighefraeye ſtuckenaen- en

gaende denwijngaert. ' T

- , - - Cap.xxxviij. * . *

S# oubetg hebben groot operck gbe

'maert mannen triaketupijngaert/ om bc groote

tracht biebaren mijn beeftteghen be heten mande

ſlangbenenbcamberfenijnigbebccſten, ºpemanice

te man die te bercpoen is ſibatmea ſat ſplijten be

ſtutt niemen planten upil/bencoen omy oft vier min

teit:ende na bat bet martk ontghenomen i5/ ſo

almacn inbe plactſe ban bet match triakel baet itt

bocnende banmetpapictomminbenen.be inb'act

beſtchen begbeſpleten ſpoe,3mber en zijn nuct beſc

- - - mattica
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mattiere niet te oneben/maer ſtottert triakel op de

toottelen. Op beſclue manieremacbmen bewijn

gart larctenbe maken/iſt batmen cenicb faratijf

boet inbegbeſpleten fluptc/oftiſt batinen be woon

tcſen nat maettinctſarerenbebingë.32otcert notb

tang bat befluytebie# mont om te plan=

ten nambt triatle oft laratiuewijngaert betracht

niet bebouben en ſal banbe moeder / om bat bc

triakel en beanberlaratiucn/met lanchept batt tijt

baet tracht merlieſen innen mijngaert.

3Dm te minnen beſien ſonbct ſteencit/ ſo boet

bct matck mt beflupte bic gbp planten upilt/niet

banbegbebeele fluyte/ mact van het decl bat in

b'actbeſal gbeſteken met ben:enbe omwminbet dan

met nat papier oft ſteket in certen aiuyn (marit

benaiupitbclpt ſcere be flupte maſſen) en beplant

ſeſoin d'aeroe. éommigbe tabcn batntenſtſoube

bitumile met materbeſpioven/bact beniointngbe

# ig/tot bat ſp heeft motgbeuoogpen baten
Cijl!CtC. - V

om beſten te hebben inbe #Lente/ſo moet men

tenflupte van blaubefiengriffien op eenentrieck
boont. -

, apm bruptten te winnen bic be beſïcn bcbben

ſont mit / ſomſnoert ſalnen moeten nemen topce

bctſchepbcn fluptcn en bicſplijten ouermitg/wel

gabe ſlacnbebat bc ſplete niet en comc tot inbe

knoopcn/ cube battet niet netlozen en gat van

het martk: ban ſalnicn bieacn nadranbeten boe=

gerttipaſſenvefiſgaen een binnen bat bchnoopen

enbc botten tegbcn maltan beren concit en bt

ntalcamberen gberaken Aſo bat be toocc maet ten

en ſchijnen te moeſcn.#Daer na moetmen bcfluyten

ſter melbinden met papier/enbebechen met vette

oft lijmachtigbeacttie/oft metaluynſtbellen/enot

alſo plantentitbe bicooilg begieten tot batſeſtbuc=

ten motopompen,

- º . #L 10 #D11t
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zout begbeheele minterouet blupuentebema

ten/ſo moetmen bic ſttijben tta be bolle ſlºgane its

ſtboon blootb woepert ontrent acht byen ſmopa

geug/als ben banalreebe mccb ie/eñban ſteken in

3eewoater oft ſicnde pekel/gbemengt met een luttel

mijnevenbeleggben ban op gberſfenſtroo.#oma

migbe leggben bic in maten bol moſttoft in een

bat mocl toegeſtopt eigbeluteert:ander in botticht

ander ſtrijckenſt met ſap ban 38 optelcpnt.

Vande ſiecten des wijngaerts ende reme

dien daerteghen. Cap.xxxix.

Dte wijngart trijcbt ſomtijtgletſcl boot tºgbe

Woelt bambc opinben oft boog qttalick toeſtert

eube onboogſichticbcpt banden mijnbouwoct/bicſe

tnetterſpabenghequetſt beeft / CEJen ſal moeten be

gbcquctſte plaetſcoechen met gheyten oft ſchapen

uitiſt/gbemengt met ſubtilc actbe/ ende bicooilg

b'actbc ſpitten batt tonte omnte betoogtcl.

EDe mijngart en ſal banden borſt niet beboyttert

meroen/iſt batanen op biuerſtbc plaetſen blootb

tniſt bergabert oft ſtroo/cube alemen bcuomſt na

kenbefiet/ batment'bitt baet inſtckt: woant bent

rootk biebaerwyt ſal bliegbew/ſal be cracbt byckent

banden borſt. 3.2ochtang iſt bat gbebcutt bat be

mijngaert banbe borſt bcboguen i5/cnbc batter

arentie is dat bevrucht merloten ſoube3tjn, ſo

ſalmenbieſectcontafſnijben/ ombat ſy bact tracht

ſoupe blijuen boubcnbc:mant int nacſte iaet ſal ſp

bobbel pluchten onontgbrengben. -

#cgb.cnbc neuclg bicbe mijngaert beſchabicht

bebben moet men ſtooten ooitcle oft blaberg

ban upilbe concommerg/oft bäcoloquinte/eubt itt

tmatcrte mepcken leggben/cnbc bact mebe bcmijn

gaert begieten alg ben miſt gbebaen is. GJenſtpt/

3ſt batmen vtcllauwetboolacnplant en",ben
- - \ Upijtta
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mijngaert/bat alle bet quaet banbett miſt ballen

ſal opbclauwbertatkeu.

ſ3ijen ſept bat bconbynchtbact mijngaert beticht

bact gbemaect mont) iſt natm.cn bcn ſttupch met

ſtelle menſchen piſſe bcfproept, en de alienſkens

laet oeuppen opbcn ſtrupck/ citbc terſtont bact na

baer rontgomme iept miſt met aerbc ghennengt:

entbe beſe reincbie moet ghebaen zijn inbcn

#)erfſt

een ſal intrektn bat be mijngeert vochtic

bcpt gbcb2eck becft/alg be blaberg ſcet toot 3tjn/

anaer bit ſal gbcbetert moabcn inct beſp?open man

3ccogatet/oft uitenſtben piſſe.

ZDe mijngaert gberaect ſomtijtgfect tebetippen

oft te trancn/wpaerboon ghcbcurt bat byghchecl

zijn tracht merlieſt. De remchie is (te maken een

nuctfurcinben truyck/enbe bic te ſtrijcken niet

olie die op be helft gbcſonen ig/oft oock met brocſ

ſein oan olie die niet gbcſouten en i5/cnbc ban

bcſplopen met ſcer ſtertken afijn.

#pe wijngaert is ſomtijtg niet maſt boubenbe/

ſo bat bp zijn britpucn lact vallen: bc teeckenen

3ijn / algne blaberg ooit en be blooghe zijn cnbc.be

flurpten bacet baubclic enbc ſacchte: bat ſal moeten

gbebetert zijn met aſſchen bic gbcſlagben enbe

bcntengt 3tjn met ſterckcnaſijn/enbe baet niebt

ſtttjcken beboet bannen mijttgaert/enbe te be=

# al het ghette bat rontgomme acnbcu

Ittupth 13.

Demoungartbie te veel bonte crücht moetnten

ſect copt ſnijden:enbc iſt bat bp baerout niet op en

bottbt/ſo moetincn bent ontſchoepen en de ronts

omune ben ſtrupck leggbcn tinier ſault cñ tmataſe

ſcben oftſtcenen om te vertoclen.

... #Datr zijn ſommigbe mijngarden matt op be

iongbe beſien merrotten eer batſe met gbcnoemt

enbe tijpt 3ijn, 25egbcn beſc ſtbabema:09

3. . C VU0ga
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De tooltelen leggben oube afſchert oft ſattel : oft

oock rontgomme ben ſtruyck/gbetſte meclgbt

mengt metpottelepneſaet. - - --

#De rupſenen en ſuilen ben mijngart niet be=

berucn/iſt battet ſnijmegbaet. De mijngatt mcbt

gbeſneden toont/ beſtreken is met bochcn bloet/

oft afgbcwacebt met het vel van eenen beuet.

ſpin te maken batt gebiertc batmen beet mijn=

gaert ſpinnen/be mijngart niet en bcbcruten/ſo

ſalmen be mijngartbpmachte ſnijden als de ſºjane

ig intteerken van Leo/oft écorpio/man geagitta

ritte oft zaurttg: oft men ſal bcmijngaert begic

ten met matet / bact in ghcmepct bcbben tbien

baghen lanckinbe5onnc thicntiuiet treeften oft

3eccrecften.

#De ſagieren die het hout banbë ipijngattbeber

tien tot int merck/ en ſullen gbecn ſchabe bocniſt

batinen ben mijngart ſtock ſtrijdt niet oſſe galle/

Dft nuct cſelg ruet. " . - -

#Dc HLiſette/bet meldkeeen bccſtkettig batbe fott

gbc mijngart ſchueten afctet/ en ſal be mijngart

niet binderen/ iftbat# ſnijbt met ſnijmeſſen

nic gbeſmeert en de beſtreken zijn met olie/bact

bcfcb.ccſte in gbcſobcnig/ oft be rupſenen Diemen

binbt op betoſclact5. #Deſcſclue temcbie ſal onck

te paſſt tonnen teghen ſlecken / mo?mheng / cnbe

ſpinnen / principalick iſt bat gbp be mijngaert

ſnijbt mct meſſen bie gbeſmecrt3ijn met olie bact

ſpacnſche oliegben ingbevoepct hebben: “Dft oock

iſt bat gbp ſiet dat bc opijngart, dan beſett beeſten

bebonuen uperbt/ſo ſalnten moeten ceit parfume

maken met bertſboomnet oft oſſen miſt/oft met

#" biebccyclgenbegbeyten aen ben moet

C!l, : - - 't tº 55

#Desgbelijrg binbertſcert ben mijngart be #Lau

ooerboont/baſelact/cnbebe coolen aig ſp op een

actbeende grontgbeplant zijn/cnbealum:be

- COOICIE
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enolen bie ſpaloermeeſt batet. Yoacrom batbe#

ſchitte mijnbouopct nemmermeer ſaepen oft platte

ten en ſal in 3ijnen mijngatt/ noch toolen/ noch

lauwerboom/noch baſelaer, -,

* De manierevande druyuen te ſnijden ende

g: " . den wijn te maken. Cap.xl.

D# lactſten aerhept banbett opijngatt is te

*-*ſnyben cube patſen be bytipuen/het ubelcke

niet en behoort beſtaen te wcſcit wanbelt wijn

man/boot natbe beſien rijpe# het boeitkenten

meet cnbcſict al5 bc beſien ſupert opogben/enbe

bat be ſteenkeng hanbe beſien ben ſmett toonen

cnbc gbebecl bpoogbe afgaen en beſchepben van

het binnenſte banbe beſte/alenten bebºupue Wmte

nou met.ſegen moet de blupuëſnijbë alſt ſchoon en

datv meberistia ſo verre alſt mogbelick is/int

breken vanber ſºjanen enbe itabat ſy onder ig/

mautte mijn is te beter/enbe blijft bieg belanger

goet. Hoot het ſnijden maube blupuc/moetméalit

#n bingbenghcreet hebben/te weten tonnen eubt

om beheſien in te leggben ſcherpe ſnijmeſe

ſent baten. Die moet ghcbonben/gbemaſſtben embt

gbeſingnett 3ijn/teyne tuppen die wel bequame

3ijn/ſtbepperg/ tobben en be braechſtocken bie

bact toebequatne3ijn/ be perſſen verwaert/gbe

rcynicht/gbewmaſſtbent enbegbeſtoffeert met alle

begbetectſchap Die bact toe ban noobe ig.

iſ De ootjnboumerg ſullen neerſtelick ſcbtpben be

blaberen beoinrüpc/feutel opoogbe en de merrotte

beſien wanbe rijpe enne gbebcelc/ om bat ſp ben

wmijn niet binberen en ſouben. De afgeſnche binge

uen ſullen ſy baaghen inbecuppet enbeſullenſan

Berbatcbegbeltjckbaer in ghettcben momben met

ſuichet neerſticbept bat luttel beſten acnbc bgtiptte

gbeheel blijnen. De treberg en behooten niet te

gaeuinbetuppel ſp en bcbben eerſt be noctcngbes

en metten lichaemſter ſchoone/enbe gegogt
T. IllCt-- --
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met een icb beinbe/ont bat baetlicbet ſoptet beſt

bpijn niet bittbeten ett ſotſbc.

tegen ſal begbetrebenbruptienlatenſiebenenbe

bcet moben in de tupperriiij.bten/meer eft min/

nabatinen bë opijn hebben mil: mant biciantſt in

de tuppe geſobë berft bie is grofſt claer rootenbe

ſterck: nact bic minſt inbecuype geſobert bccft/i5

ben lieflitſten en be fijnſten. 3iſt dat gbp bebben

milt eenen ſtercken en betrachtigben mijn ſofuit

gbp be cuppe moetcn bccken met eenicbbetſclf ont

Dat ben bontpntet en ſoupe motoriegen en betracht

battoen mijn betgaen. ſbbp ſult voeren bat bê mijn

langbe genoecb in de tuppe gbeſtaen becft alg gbp

ſien ſult/batbp nfct mecten bobbeſt/notb bent ſo

boogbe meet en beffet: embe terſtottt baet na ſtuit

gbp.be mijn aftrekken oft boos bentap van benes

ben/oft gieten van bouen boom een maabe iitoe

tonnen: ſuicken mijn ig gbentepnlick gbebeetelt

enckeloruppel: ten ºpbpauontute bat gbpſouptie

beeten begbette Die banbebcſict loopt een batſg

gbetreden worden inbe cuppe, bet marck van de

#en blupuen bact nedbeeſtige ſubſtantie of

iqueur van wijn inig/ſal ghebaagben meteen itte

neperſſcom.nacv uitgbepetittemerben enoc bent

naer gbeuen bypia vict biatyen oftkeeten: betig

mel macrbatbifoºncel te omliefiitkerſaiyijn:maet

baeton ſult gbp alleene boubcn be ſtupiter blups

pel/ ende berſcheppen mannen gbeperften toijn.

#en ſal be mateu niet gbeheelop bullen met ben

moſt/nnaetſtillen moat ſpatie bebben om bc moſé

te laten ſieben enne zijn ſchupingbemackedit opte

mompen: men ſalſc bagbelits moeten opniillen/

Enochatſo langbe tot natmenſiet dat bewijnghee

bcel# ſchuym opgbeuootpeu heeft: embc ban

enſalmen be bomgaten noch niet ſtoppent maes

eet eeiten ſteen oft boy bonune leggben op het

gat wanden trachter, énotalenten úcuſal dat ne
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:

mijn gbeheel ſtille is ſombet ſieben/ batt ſalniett

bet carteci ntogben bet bomnte gat toeſtoppen.

#De tonnen ſullen moeten beſen tijtgbcbeutenbe

zijn of onder ben blauwen bentcl/ oft in een locb

iigbeſchuere:mant men macbſe ineen kelbct niet

boen/moon dat bemoſtghebeclgbeſtrit ig. foact

en tuſſchen ſal een neerſticbbupſutan ſicn tennalatus

(ſijnen mijn boot ſijn biertacrg te byincken: eitbe

baet toeſalbp bergaberen het marc oanben mijn/

het meickemaer een oft ten boodbſten tweeperſ

ſengbelebenſalbcbben inpeperſſc/cſiſal bic woon

pen in tonnen met alſuicken quantitept woaterg

als batt noobe ſaiuocſen; Bpſal beter zijn ttſt bat

bp gbernaeckt toont met het martk baatbe Druptueut

bie mact gbetreben en zijn.

3Rabat be mijngbeſcten is en begbeheel#
ſtilt/ſo macbm.ëben boen inben keloct/betoeltic

ſtaen moet tegben het 32oogben / ente gbeplant

nietſauel oftbioogbe aeroclenbegbeſtbegbca van

alle quabcreutkenſpeette ſtallen primaten/ſtouen

eube materachtigbe plaetſcn:baer en ſal ootk niet

gbeſloten zijn inben kelber bat cenen quabert

reucke heeft/ghtlijck tacg/lnock-otic dep?: want

gbcentinck en woont ſo barſt beſmet als be mijn/

principalick bentoſt. #De baten ſnllen ſo itcffeng

snaitan beteutiggben / batſennaicattberen niet ra=

ken en ſulien Tmaer mat ſpatie tuſſchen beynen

bebben om al het iact bcute te gbemackclicket.

# te mogben oooabcn. #5e baten om te

tropen tºgbcbmerk batt te verſchalen / bat bent

beijn gbcbeurt/fidlenbctiocht gat ſcet opel geſtopt

hebbben metfant/enbeniet ghcrocrt nochgbeen

ſins aengbetaſt werden mooi dat ben rechten tijt

tomen is onn ben mijnte bgintken:ten ſpby auoii

tuten bat begocbe bupſman terſtont oft niet lans

gbe naet benubijntjbt een bcci ban int:#
0



304 Dat v. Boeck

ſo bent bat te paſſe coent/bettoopen ooit, 33oth

tang ick beu.inbebat bguberg / om te hebben ſupe

nerber/tepnoer en de ſubtijlber mijn/bat ſy ben

mijn in anott patentrochen / man bat be moſtsij

iten ſchuym opghemorpen babbe enbe opbieint

ban ſichcn: mant ſy babbenbic inepningbe/bat be

mijn bie afgbetto.tken opagbanbe moeyet inben

minter een ſubtijluct moebermaecterende blijft fo

sog beter goet / embe claert oock beter in de 3Lente/

Dan op zijn eerſte mocperſia ontkale be mijn lane

gbe blijft op 3ijnen eerſte bloeſemt' bie met eñ ſtraf

ig/batbp lichtelick oerlieſt 3ijnë natuerlické ſna=

he/enbetrijtbt barteren en de onluſtigberen niet

een nette en de bickc ſubſtantie: éop obſerucerben

oock Daer en bouen bet ooeber enDe ben loop beg

-#mant nemmermeet en vertrochenſgben

ijn van b'een batop banner/ban metten 32oot

ben mint/enbeint maſſen vanue gegane/oft dat de

ſalanc onoer wast en benocb niet eer banale be

#oſen begoſten ootte tomen cnbc be mijngartte

botten, ºnbeachtervolgbenbebe coſtupme/fotaet

beſlooug/batinen ſalſtbepbë ben opperſten mijn

banbëvate / ente bic beneben ontrent de inoeyer

ligt banden gbcnen bie inbc mibbci ligt: om dat

begbent bie botten nacſt het bommegatligt meer

zijn tracht ontgacn is / alg. alber nacſt be locht

gbelegben: cnbe bie inbë bodem ligt baeſt bederft

alg3tºnbemaeſt ben brocſſcm : maet die inoe nunk

bel lept/ig gbebnerighcr en de beguanuct totten

moetſel. Deſe manierenamben ouders en woont bc

benfoaccbs niet onoctbouben? ſonderlingbe in

beſclanden/matron dat my ooth niet permanen

oftfcbpijtten en ſuiië ban bit metmaten manbëmijn,

... 2, Vanden tijt vanden wijn te ontſteken, ter cº

- - ende te proeuen. Cap.xlj. * . . ... .

D#ouberg bieloen ſo bele mannen loop beg

k-’ſbemels/bat ſp nemmermeer bewºr:#
€11 UE3=
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en ſtaken om bett mijn te brintkent oft te pgoeuen

inben opgantkwanbet ébonnen oft manoet ſºja

men/bcbbende beſe opinie bat ban be mijn bent

beroett / embe bacrom niet en beboogbegbeenſitts

gberoert oft aengbetaſt te meſen. mop en letten

baet op nietſo nauwe/maetſteken be mijn maten

ſo bicooilgenbe ſo manneer ons goet buncht tube

van noobeisoft te paſſe toenut: niettemin int ſtee

kenvinoetmcn beſc boogſichticbept hebben/bat bp

ſoo luttel lotbtstcijgbe als mogbelick is: ente

van battet afgbetaptis/boe lutteloock bat #p/ſe

moetmenbetwat terſtont meneropvullen ontbat

bewijn van fijn tracht niet en foutieverlieſcu,3 en

gacnbcbet procuen battben ooijn/typ ont te bere

toopen oft om onincken/ oftbet3ponite weten of

ter cenige is die fijngat mij omincioolpen/ſota

ben ſommigbebat goetig batmen bcm pioene als

ben 32ootben wint maepetton bat banbewijn

bcel ſupuerbet en de tcpnberisban op anuetſtija

bë, Amber ſcggbë als bê éeupbe ooint maepet2 ent

bat beſen wint ben mijn ſecte beroerttenbeſtrian

toont als bpistinaert ºp boebat wil men behoort

ben mijn niet nuchteren te procucu: oant eet bate

mengbeten heeft/ſe bunch een beurſmakebauben

upijn ſcet ſlap cube netboft teruucſen : nocytoettº

nabatnten anderen mijn gbproeft beeft, oftua bat

men het lijf mol heeft. 15onenbietien machinepioca

net niet feurg/ foutg/oft bittere gbeten be -

notbgbeen binckbat benſmaatfouñentegen noemt

veranderen/ºntact en behoort martfeet mepuitb:

gheten te hebben dat ooth nbcb niet becttevt.
Cttig, ºf iſ . . . . . . . . :: : : : : : : : :

Sommighefraeye ende ſonderlinghe ſtucken te zit

aengaende denwijn. Cap. xlij. Gii. :

O# makelt dat de moſt niet ouer en loopci

int ſieben/ſt ſuitgbgruntbomme bet bomanic,

gat baerimsºnwinnamen:"E:
- , 'ſ- Clt
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het leggbert van Solepc/oft van hercbmunte/oft

# maricle.pnt: oftgbyſuitbetanten matt

betſcluc gat man binnen beſttijchen met coepen

melck oft cacaf (nantibat ſal begroote bitre mante

ben1fteſt dan binnen ooeberſtaen enDe bottbert.

iig gom te maken dat bc moſt baeſtſoubt mogben

gbcſupuert zijn/ ſommoetmen in ſeſtich ſtoopen

noſteenen potaſijnboentenbc biunctt bpp bagcn

ſaibaattoſtgbeſupnertgun, i Jie gaſt: ,, I

353jſt bat gbpbctgb.chect iaet ouerntoſt milt beh

bcntſo moetmertmennen be moſt bit matt ſclfg out

ingbeſien looptect batſcghctteben opctben/enbe

oppenſeduen baan in een mat batbugten en de hitte

nenbepectig /inſtticket boegbent dat het nat half

nality en de bonen met maſt totgbeſtapt met placa

ſterdſofalbe moſt int tijat ſoetichegt blijttent enhe

bpſalbein oorknochbeter bewaren en belangher

# hiſtºbat ghp bet bat legt in eenen put

ofttoepembt water wel toegeſtopt enneghenapet

in een elegwbuptienetberticbbaghenbaerlaet iig

ben: unantomnat bp tuct# hebben ºf

ſattaitijtenofthlnueutoft betſaloock goet me

ſeatſnatuten ſettemidt te beſten inſtitchen wonijuté

ſonnetteſtofte bouwen en de bemeſtbic baet mt

ſalºon onfalgaceutsghen blijnen 3nhet legghen'

betonnen initatſamtaſommight beptchen bebaar

tent bnytchſenbe, binnen / emotiegghen big opne

tſbeſtmaniere in ccnten boptiepitt/ in ſuitket.

voeghtniaat be cautem alleene hupten hen matet,

ligghertºginbtrouecheckenſc met match en de ban

hoopen fy nat ſantibatronen, iſ nºg 2d
#5m te ſjen oft inben moſt oft mijn materig/ſo,

neemt thumor en de miſbc peptenſſnijbtſe ouer

inite cnbc teynichtſcºeft milt gijpſo neemt moera

beſienieupe morptie inben muntiſt batſp bact hoa,

iten enſupefnmêſſoisiacupijn ſupuereiſt dat ſp ſinc'

"wantsomsuane,,,T,R - '
-
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| | een riet oft botit? oftpapier bft bov/oft ecnicban

betſtrog met olie en nagent toebcraf/ente ſtekent

ban inbë wijn eñtreckentºwocbeemt ten bact boot

Yucten 3ijt: usant iſt battctubatet inben mijn ig/ſo

ſullen de bruppels vergaderen aen b'olie. Annet

'woonpen#
tevinſo ſaf het taltſinſitetienntig by louter ſo ſal

het talrk vaſt aan een boaten gebmmight gieten

'mijn in een panne met fienbcolicſenbeiſſer woater

inben mijn ſaſalt een groot gbelupt niãkeſt enbe

ſterhobbelen. # # # # # # ## #

3ſt batteteen tegenachtichſaet#
nen noch op de mijngart 3ijtibeſeer natuoogoë: 0

iſt dat na het ſnijdé oanbebſitytiëfeer ſtertk veget/

ſobat be beſſen tiatter 3tjt, batt Ubel ban ttobbe ig/

mpſuilenſe mbotſahelit alſotteocn, ſeniſt bat gbp

interct bat bemoſt/pte van ſuitkt onnyuen tocint)

itittel trachtkºbeert het motiehe ghy ſuit mogen we

ten/int pagetteſvita bat bp got6ntig/b'eerſt teyſc

bathyſfebëſaijſe moet buitetfont vertout yncſen/

woanfallcbe watctacbficijcpt niebatt inigſalinbë

bübem blijtſch; 18fi om bat de mijn notb niet gbez

btelſtryüeecnºſattoefenfoſul ging in ſeſtitbſtone

pen totjuhtétiëpstſetttgodôºſitiiet botn beooijmt

baet het ºpeeſëben tot natter ontnemeel verteert

enbe ingbeſobenig/entbebºſticiteitſbie binnen biet

iâten bate ita, iſ dit initi de # # # #

#se ee bobsſtybentattitreitbe

tépt ie/itabat by lange gbert6ccygeotuttbceft be=

ittſtuttekoetbcn/ſoſalnië ontsaer tegen te zijn,
# foben beſten tot bata

ſegbeheel gbtſtij # achtſte beti

banbett inbſijf 6ft lactide itgſt gieten en beloopen

Boor tiuietſänty is fift ººit infº : " ,

dººrviltgby battoe moſt biiiiitttgrift. ttrengbeſca

ten 39 ſonate Webcar on terſtontittgheburgckcitº

ſo buit ten bat met Cleyne":":
- t] Ollt5,5 %,
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boutvenne giet op beſcſpacnberen ben moſt/ſoſal

binnenberriiiiitten bemijn gbeſcten zijn ſomber

t “#optemoppen, j

31ſtpat bewijn water in beeftt omt water bact

afte ſcheppen ſomoetnten moppen in t mijn batge

ſmoltenallityn/enbeban t'bonune gat ſtoppen

met een ſponciebie vololien ſteert en net bomme

gat keepentegen b'aerbe/tmant bact en ſalnietmta

oopen bantmater: oft doet oot brengen een bat

man meplbout gbeinaeckt/en boeter in alſoo heel

mijne als bact in macb gaen/t matet ſalnet tere

ſtont mtloopen enbebe mijn ſal ſtiplier blijnen.

ſºbpſultalbus uiahen eenen ſoefenende mcle

rietkennen mijn : ſàtcuit wat iſ jy the beſten

blootbtſeenbeſtootſtſ en boetſe in een tieputate

tel ofttonne met mijn laetſe tien dagbgn bact op/

bactna ontſteketeñgebalipttbë mijn; #ſclue ſtilt

gby oock boentiſt batgby neemt thlopſel oanbe

# liebie wanbe mijgaert op boomen

gerloninenig)inbrntijt bat bemügaertbloeget/

en be int' bat morpt, ſtºpplºeg enbepijnboombla:

berg gemeuentegen betanten nautºmatenbege=

mooipeninnen mijn timaken ben mijn ſeer mcltie=

henbe. Dft nooit lichtſte/ſoo ſaluten nemen een

ſatange appel oft een citroen bie niet te groot en

is/enoc beſteken metcruptnagelg/tot hat byghes

beel moi ſp/cſ ſo bange in het mijn wat ſomber ben

mijn tegetaken/banſelment wat wel toeſtoppen.

Dm van wittewroonen mijn te maken enbeter

contratie van rootſ witten wijn neemt een onte

ſontg/cſi woonpt big intbien# root wijng:

oft ootgiet in rooeen wijnt claet melck met witte

W0ijgaertaſſtben / en beroert hem.Dan beettich baas

gen welomme/enlaethem banſtaenruſten/ſo ſait

mitten mijn woorden. Hier contrarie be witte wijn

ſalroot merben iſt batgbp baet in boet aſſcheng.

van rooben wijgaert. g, , ' - 'g is ? : : : : : :- -

& Ditt
* * * * * *

- - - - - k* ºr
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|
om te maken mijn claret/ſoorlopt bpp ooitten

banepers in een ſchotel tot batſeſtbuymeivenboe

ter by mit ſoutefiſo heel mijne/ſlaet batmeberom

t’ſamen mcl onbeteen tot batſe ſeer ooit moogben/

ban outlet beſchotel met wijnenbeboet bataltſa

men in de mijntonneenbebemaert ben mijn alſo.

ſ5bpſult mijn maken bie meel mater5 baagbert

ſal/iſt bat gbp bgoocbt mortelen ban ooitte malus

met ciï bact ſagemeel afmaetti bet melcke gbpſult

toonpeninben mijn/ bien gbgbaetmaſter voelſuit

toeren/enbe onbet een mengen." :

'De mijn en ſal geen bloeme hebben/ iſt dat

gbp inben mijn legt bloepfelg bambtsbrupuett bie

gbeplucktenbe ghebgoocht3ijn foft bitſen nteel:

enbe als het bloepſclenbe het meel te grottbegbez

#nhijn/foovertrecht ben mijn op eenauber

ât. . - . . . . , 12:: : ,, ' , 1.

15bpſuitgbeſoben mijn maken/iftbatgby goe=

be/licflicke eñſmakelicke moſtlaet ſtenen tot bat

een berbe part in gefobeniet enneaig by coutgca

woonbenig/ ſoo moetmen bie in baten bocht ont te

mogbengbebuycken. , .

#5m te maken eenenfoete mijn bical tiaereuer

beurt ſo ſalmenplucken/enbe nemen begbebcelt

bruytten/eft laten bypbagen optgeſpgept liggen itta

be abonneeſ opben wierpen bacb op de mibbach

trepen. Deſoete mijn batig/beſupuerbruppcl/oft

mijn bieinbecuppe loopt eetbatmè t'nterck perfa

ſct moet uitgenomen metben cii gefoben mogben:

efinabat bp geſoben beeft/ſo fainten in negentien

potten boen een onte gbeinoken iriasſende boot

boenfonberben bloeſſem: bit boenne ſal by ſettſ

battenbeben lichamegeſent zijn. . . .

omte maken mijn gelijtwoningreeck/gbpſult

ſnijben bt naupucn mannen mijngaert bie moech

ſect rijpe beſien beeft/enbe laten byp dagbcn inbe

ésonntbpoogbert:opben bierben nath ſaimer. Die

(# iij treben/
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trebetveubcben mijnbicalſo gemaect is onbet be

boet tonnen melhencerftigenbebatbp geſupuertº

werac nanocouplicbepr eïntoeſſein alg byſiebt.

ſenttop ben onfnen bacbbat bewijngbeſupuert

ſaf meſen/foorſuitgby: hocn ttoce pont ooit ſoutg.

toelclepne geſtopten enocgbeſift oft ten minſtenſ

eenpant in achtienpottrnciï halfnam befen mijn.

4Dnt te maken goedcrt mijn boot. De bienſtbobë/

ſo noctnten nterrken hoe veel bat beloopen ſal het

tienot occl pannen mijn bicmenop centen bacbfal

getrocken bcbben/tenbc gieten op het netck baert

De pcijn afgbetrocken is ſo beciſeet materg/ bact

bpſalmen noch mengbent'ſtbupm mambengbeſoar

ben mijn / enne mannen bloeſſem bic inbc cuppc.

3ijn ſalamcickemen centn nacht ſad laten woeyckt.

&aubcreactbgſalmentalitſamen met sc potten

treben en de ban optperſſen/cfiban in paten noemt .

batter ontloopen ſal: melcke men ſtoppen falaig

bp geſoben beeft. ,， ,, 3, , t . . .

EDm be turbel outjttëenbebie bol ngneſfemg 3ijnt

te boenſitten/ſo giet op ſeſticb ſtoopcn mijne ccn:

pot olienbie een herbenoeelingefoben is: cnbc.be.

# ſaltcrſtont ſitten enbetonnê in ſijnen eerſten

Ct, . . . . . . . . . . . º . . . . . ?

15bpſult ben mijn fijn cracht bent men wiſt dat

# gby te mogen gbca,

nauwnet hebt en betſapuntgbetrocken. . . .

omſccr veci mijng te brincké ſonorr broncken

te mmben nioetmen eten man een gebrabcngepte

longber/oft ambcrſing/ctet nuchter mijfoft ſcuen

bitteramannclen:oft ambcrſing/ etet roume too

ien ervbatghybrincktenbegbp en ſult niet bront

ken worbcm.ſecn ſept dat een groot mincket nês

mermeer en ſal brouckèmeſcn/iftbatbpgetroont

ie met clepnetarſkens man belt typgeg/oftiſt bat

by b eerſte repſe bat bpmincken ſalſert bit mercſ

hen van bomerus: Iupiter his altaſanuit clemen

- ; 1 , - ter

- - - - - - - - - - - - - -"
; ; ; ; ; ; ; ;,
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terab Ida. #Datig tcaſegghen/3upiter heeft man

beſen boogben berch 3ba ſijnenſoeten nopg laa

tenboogen. . . . . . 3 ,

apmycutanbë bë mijn te beëbatéſo moctméne

men de ſubtijde bochtichept bieºntëubijgaert bºgtip

pet na bat bp geſneden is/enne doen inben blanck

vandenbrouckaert algbp brinthië wil batbijt niet

en meet/ſo ſal hem metgaen alle fijnëioſt man wijst

te Dyincken, : : : : : : : : : : : : : : : :

ADm te maken batbe bronckaerts ſober maagbën

ſo moeten ſpecteit tooien enbc confituren dan boa

#gbemaect/oft oot grootcteugbenaſijn uninta
Clt. : - , ºf ..." E - g, iſ , te: ºp P

ADm te maken. Dat be mijn niet ſtcrch en morbe/

neemt een ſtut geſouten ſpeckg/ eñutaket paſtaen

t'bonante gat baet boog men be mijn tonnct/inet

bickgactnebat ſpecbzagêntach/makčbebatt'ſpet

ntact techtg.be mijtt engbetake/#Dit boenbcſo en

ſal be mijn niet tonnen ſterck mogbeni ſoint met

enbc ſouts (milie / bemelcke beletten bc ſubtiliaal

#ſeparatie / bact boogbemijnt fijnſterchte

CrUCI)t. - ; ; ; ; ; ; ; .

omte makent dat nieumêooijitterſfontgut 3ije/

neemtbitteranianbelen/mellote ban cicg cen ona

cc/taliſthout bnp ontent/ ſoobeel 52arbu5ccltica/

ador ticotrintmet onten/ſtgotct embc binbetal

tſamen in eenenlijnen boeckenbeleggbet in bèrt
'mijn. i . . . . . . . . . . . . . . . . 13 % 2

ſejen ſalbp beſe nabolghettibt manieren tmcten

oftben mijn ſalmogen bewaertmetbenoftnict:

3ig bpſalgbetont meſen/ſooſainten bent cenigen,

tijt baet na mcrtrecken op een ander mat/enbene,

moyer laten opb'eerſte bat/t'opelcke 1nen oueral

ſeer meltoeſtoppen ſal/enbe bact na ſcet neerſtca.

lickſien oft ben b?ocſſem niet en berandert oft ccv.

tuigben quaben reuck en crijcbt / oft nuttgghen oft

ander opcembe beeſtkcng nooit en brengt. 3jſt dat
Hi- Öl iiij 111Cit
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men niet ſuicg en ſietgbeſtbieben/ſoo en batfuten

niet ſongen batbcmijn ſijn gat ſal ontworpen: 3jn

Dien anderſing ſo macbmen meloerſckert zijn dat

bt mijn beberuen ſoube.2ltzbet ſteken totinbëbo=

ben ban t wat een pijpe man bliet oft man amber

ber gelijcke bout bat binnen ootgeboeit 3ijn macht

maet boot batſe mint na ben trecken/cnbc boot

ſtildken mibbel 3ijn be mijnen bemaert mannen

reucke banben bloeſſem/enbe nabe qualitept batt

bien genen ſponnect manbe qualitept battbë mijn.

#oonunige woonſeggen dat boot be betſcle wanbe

baten/inbetoelckeiſt batſp geboeien eenentmijna

achtigen ſmake/ſo ſeggbenſpbat goeben mijn ſal

meſen:iſt bat ecnen matcrachtigen ſnake is/ſo en

acbtett ſp bien mijn niet bele. Atibet proenen bat:

acnnen ſmake van ben mijn/bemeltke iſt bat bp

bariben eerſten ſcherp ig / ſoo bopen ſp bat by

goetſal meſen:maerisby ſlapt ter contratie. 31ſt

hat beinoſtalg bpgbetont woont met enne lijmache

tich is/betig een feecken van goepen mijn:oft iſt

bat by is ſomber eenigbeſtettttſſoſal bp bacſt bere

anbeten. - -

" Van ſommige wijnen dewelcke dienen
- tot t gebruyck vander Mede- , ºf

cijne. Cap.xliiij.

G#tkop# hebben in topecbe boeck/bat

N-*cen fijn bupſooijf moet ſaepen enbe planten op

ecnicb bebbe banben ooarmocſhof/ſommigbemie

bicinale cruyben:alſo oock en ſal niet guactmeſen

bat belaet oft ſijn bupſbloume in de wijn tijtma

ht ſommige mijnen tegen beſïetten bicbaerliebet

bienſtboben ſouben toecomen mogben: maeront

bat oop niet bergbeten en ſouben pet bat tot het

onberbouben van onſet boeuenſoubemogen bie=

mcn/ſoo en bebben mp niet millen achterlaten.be

maniere van ſuicke mijnen te maken. » » »- * * *

onaiſen wijn te maken/ncët roomſtbea:
- - . . . . . . 0



Van de Lantvvinninghe. st,

oft bp gebreke ban bien gentepnealſſen/principaa

litbie copte blaberg en be cleptiſtclë beeft7 omtrent

een onte/ſtoot bie cñbintſe in een lijnen boeck bic

bie niet te baſt gemetten en is / eube moppet ſo int

bat:ban gieter moſt op/te moeten ſeg nperkeng tot

citkconce alſſem/ eñbat tot bat t bat bol ig: cfila=

tet in een lotbt gat op batt'bat niet ontmc en kce=

te int ſieben banden mijn. Deſen ootjn ig goet

gbebuyckt tegbeu be pijne banbe nagbe enoc

manneleuer/ende om te beoben be mormen bic

inbc batinen zijn, -

Ontmaltoiletpijn te maken tegen ben botſt/ſo

moetmen inbe beſte tijt pluckêteereſtbueten ciſte

lè man agairoue principalic op magerefiongebou

beplaetſenvefibtoogenban inbe #oouut efibinben

niet bieſen in buſſeig eſialſo latë ſinckcit int bat:itt

irrib. potten inoſtſalmen boê acht pont ſºſjaltouc/

om te laten ſieben metten mijn. Daer naſalmen be

ſ&Jaltoucootttecken efibcuJijn ſcet toci toeſtopa

pen. -

#De mijn ban Anijg enbc ban bille tegen bepijs

neint piſſen:bcpepnumijn tegen ben ſtoelganck/be

3Laumetmijn tegen bc pijnecnbe crimpinghe Beg

bupcg.#De ſºjanſooie mijn tegben begeelſucbtſbet

opatcr enbebe betbe cortſe: be ſauie mijn tegben

be pijnte ende bet betttaueilleren ban be ſcnu=

woen/ worden al gbemaeckt gbelijdk ben alſ

UUijtt. -

#Din tbpmuttg mijn tentaken/ſo moetinë bt tbps

mugpiucken als ſp blocpet/broogen ende ſtooten

embt van bien twee meukeng boen in een bat van

t'ſcſtitb pinten ooitten mijn.

#De gtanaet mijn moet gemaett banbe granaet

appelg bienietſcerrijpe en zijn ſter welgeſtooten

efigbebaen in een bat met ſcg ſeſtierg grouen too

ben mijnom te gbebluychen tegen ben ſtoelgant:

tot betſcluc bient nock beaan:w:"":
- , CIDC
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tbeenbe que toijn.45bp moecht breebct tractaect

banbe gbemaeckte mijnen ſien int bijfbe boeck

ban #Dioſtotibc3. : :

Vande gebrekenende geual die den vvijn : : :

toecomen. Cap.xlv, . -

Dze ooijn en is niet meer oxy man ſchabt cubc

ongebal/ban alle ambct bingen bie onbet bent

bemcl3ijn:macrom om te boottomen alle fottupa

men bicbcn mijn mogen toetonnettſ moetmen bic

upilgenbc neerſtclick. De baten biſiteren:nothtang

ban bat be mijncn ſullcngbebect citbctocgbeſtopt

3ijn/tot halfſºjectte/ſal genoecb moeſen batinë bent

mijn te ſeſſenberticb baghen een 3 opebct op bollet

crtbe bact na tipct maclg/ntact al 6 be mijn bca

gint te bloepertbicooilber/ombat hetbloeſſem niet

en foube te gtonbeſlaen ciï be ſmake manbë mijn

bcbetuen. #)oe batbceter mcberſal meſen / boez

inten be mijnen ſal bitumilbet moeten biſitcten / ciï

met op mullen bcttoelen/cnbc locbtgbenen: mant

# langbe alg bp ſal cout 3ijn ſoo ſal bp goet.

tjitch, . - - -

3ſt batbe mijnſcur begint te monben/ſo mocta

men inben bobcm bant nat ſetten een bollectupca

kematergſcet mei tocgbeſtopt/bact na t bat ſciue

ſcet mcl toeſtoppen/ latenbe eert Cleyn locbt gat

open. ADpbett berben bath ſaintcn be pot tot=

trecken / maet in batmen het water ſai ſtint

kenoc uinben embt bewijn ſal ſupuet en begoet

3ijn. * . - . * *, . . . * * * * -

De mijnen moppengbemepnlickbet gat omme

omtrentbalf3junius (cii generalich als beſuyben

wint mayet bet3pinbeſomer oft minter/alſtſcer

regenacbtitbunchct iglaertbeuinghe oft ſtercken

bonber/embc als be mijngaerben dfttooſen begint

men te bloepen:omt'ſclue te beletten/fomectinen

# baer in boengbeſt een ſout/ oft oock

iontfroumarckeſactſmet gerſteſcuntlenefilan:
H: * . * * d=
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blabeten:ofttoijgaert aſſtben met gebroken benc=

ketſact. Anbetgebrupcken buſbanigen tentebient

5Reemtbp noctuportclef mijfvinger crupt/puiueri

fcret/ieube alg beootjn geſobcn ſai bebbcn ſo boet

bat Daerinveſt be obijn en ſal t'gat niet onumetooge

pen.31ſt bat gbp oock pſer legt acn t'occkſcl man=

De baten/bat bewaert bt mijn voor alle binber

bichem mannen bomber oftblirem ſounc mogben

toecomen. #oete ama, belg gbemompen in too=

ben mijn/beletten bent het ommeworpen: beg

ghtlijcke bocnooth baſſtben manoe cyckeblaberg

intben mijn gbelepot, aſº'meel pantbewoitte bitſcn

beogaert ben mijn ban bct onttroompen cnbc bout

bem goetſt ſclue doen oock beſtucken van allupt

baer in gbelept. - - - - - 24 -

3ſt bat gebeurt dat bewijn ongeworpen ig/ſo

moetuten in tºbat mompen een tantclit goet becige

#pepergrenbt voor tbcſtc/bcranberen van

âtC, 3 , , , er is : :

3ig be mijn turbclyfoſal bpſcet batſt claerghe

macct toonben met pingelg oftkeetnen man pcrſe

ſteencn/oft nuct ooit man cpergeſ, een luttcl foutg.

ginnerſing:52cent een halfpont foiliicalun eïſo

'ucci ſupkerg/pulitetiſeert beſt wel citpncreñ woma

pct in het vat. . . . . . . . .

#Dittttt u bat be mijn bebetuêtmid/ncëttmcc oft

b2p cperg/mact iſt abijn claret 7 meenttallcente ben

Boyer van een ep/efiift ooitten mijn ſontët alleenc

het ooit mä een cy. #Dan neemt bpp ontë kcpkég upt

een ſtetcloopčbetiuiercen pulucriſccrtſcº eſitucec

ontë foutg melcleync geſtootë:nnengt beſcbingen

toel onbetten/ eñboet bannen mijn in een anbet

reyn oanbat nergêgna en riett/citudolpt baatbaet

in beſegcheele compoſitie/eñmengt bic onberben

mijn alle bage mijfſoft ſtg macloñber maaitanbct

toerenbebnp oftuier bagen lant: macr merct bat

Ditgebaen moet mogbert/eet bat by gebccl btbo2=

- UCII
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uen is: mant waer by gbeheel bebouen/bit en

ſoube niet helpen / cnbe bet mate berlopen ata

cpt. e

zomt bë bernuften reucke banden mijn te bent=

menſo neemt miſpelen bicwel rijpt zijn in ſtroof

en ſnijbtſein bier quartieren:bintſeban met centen

blact/enbemaecktſc baſtaenbcbomme ban t'bat/

ſoo batſe geheel metten mijn ouerbeckt 3tjn/enbe

laetſc bact een matnt lantſo blijuen: ban neemtſe

'mt/ſo ſuit gbp ben quaben reucke banbê mijn oot

metbnemen. Epfneemtoot laumerbeſien/ſiebt bie

in mijn eiï momptſe ban in t'bat. âmberſing: bult

een ſacrken metſauie/eñbangetint wat ſomber be

mijn te geraké.3U'ſclue is oock goetgebaen als de

mijn ſtut is/tcm ºp bat gby lieuer bebt om ben

aſijn te beteren/int wat te moppen patepe ſaet.

ſom te beletten dat ben mijn nietfeur en metbe/

ſo moetmen be baten niet leggben op een coube

plaetſe met bol eñmel toegeſtopt/batſe geen lotbt

en bebben/ofoot iſt batgebuertbatmen geen cou=

be plaetſe en beeft en dat bewijnig in een warme

plaetſe/oft batmen bt mijn lange moet boubë loo

penbeten tappe/om te bematen ban ſeut te meta

ben/ſo moetmen aen ten toonbeken bangben ccn

groot ſtuck ſpecg/ boel gemonbë in een lijnê boet/

efineberlaten boont bomgat tot int mibbelbanbë

'mijn: baet en binnen ſo moet t bat altijtg gebeckt

enbemclgbcſtopt zijn: cnbc boe batt'ſtuck ſpecs

# zijn ſal/boe bembe upijn langer bonbëſad

onberſcur monnen. #sommigeraben nooit ſcluet
batmen boen ſoube int bat olie batt olijue / ſo bele

batſe be mijn oueroett: ente als de mijn gbeheel

afgbetapt is / ſoo ſalmen lichtclick bſolit woeber

"#en namen evenementenm ne matcticpept ott te groote notitie

ben opijn af te nemen/ ſoo# in het bat

'3 DOEN
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boen blaberen vangranaetboomen.

3lſt bat eenigbebceſte inben ubtjut gbeballen is

tube geſtortten gelijck een ſlange/tatte/muyg/ont

batſe ben mijn geenett quaben ſmake cn ſoubc ge=

ucn/ſo moetinten ſo baeſtalſinen gbeuonben beeft

het boot lichacun bat betbarnen/enbc becoube aſ

ſcbetig moppen in het bat baert in gbeballen mag/

ende onlinetoeten inct eenen bouten ſtock. Anber

taben batmeu matin bloot ſoube inbë mijn itg=

gben/oft eenen pſeren rinck/enbet'benijn ſal ber=

gaert, r. : : :

g: Gm Aſijn te maken. Cap.xlvj.

ãoijn is cert gebrecbanbê upijn/gelijt gbp bier

kbogen betſtaëmotht: noechtans be otterbact

enpewelluſt wanbemenſtben beeft gebaen bat ben

aſijn niet te gebrupck geconnen is/ niet allcene tot

ſauſen maer oock tot meer ander nootſalickt

bingben : baerom en ſalt niet buyten propooft

3ijlt# 'mat te ſchrijnen bant be maniere ban aſijn te

GR8 Clt, ** - ,1 - , e-/ - .

pegbennepnffe maniere man afijn te maken is

batmen neemtgoeben mijn / biemen boet in een

bat tot battet balf bol ig/bet woelcke mcn latt

ongbeſtopt ſtaen t op een metinc plaetſc/gbee

lijds op een oppetſolberºoft op het back.

#Die ſeer baeſtſoube milienaſijn maken/ſal een

titchci oft bgijche/ oft ſtaci glopenbetnaken enbeal

gloegenbetoogpen in bent mijn flatenbe tbomntcz

gat altijtg open ſtaen: oft bat bet wat bay oft mper

bagbengbeſtelt ºp inbeéoonnet cnbc batmen wat

ſortte in de mijn hoe. Dft bullct een bat met goca

ben mijn/ſtoppetſeerwoel tocſ en ſtellet ban in ee

nen ketel volgbtſonen matcrg op t micry latenne

het woater noch langbc ſieben/enbc umen mijn ſal

ſeut woogben. (Dft boet in bcat wijn gb.cbpoken

beete mortel / oft gbeſtooten montci van IRaa

pbatt115 : maet milt gbp ben:wat winst",
* * * IJtt
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ſijn goetheytrſoo wopterin een toolwortel, -

sommige ſonderlinge dingen aengaen

deden afijn, Capixlvij. . .

O ſoºg te maken ſterchew afijn/netint tornoela

'lien algſp begbinnen root te worden ertoe

bnaembcſten biebalftijpc3ijn:laetſe broogenten.be

ſtoofſcbatt tot putluer enbenttactt Daetbalickégaf

met een luttel ſterckëaſijn bewoelcke gbp onoegen

ſuit inbe éootttte: ban neemt bent mijn enbefſtacct

bent marmeñalgby warnt is ſoo boeter van beſc

halicheng in/bpſalterſtont verandert woorden in

ſtctckett afijn, - - - -- aan 33 tºt -

ºpmafijn te maken van verbonitentuijnt netint

mijn bie beboguenigeñfiebthemar afnemende alle

#bat in t ſiebenbaev op coemttenue latt

ben blijnen ſteitbe tot batter een berbenbeelafine

geſobë/i5 ban bbet bein in een barbaccaſtjn beeft

ingbeweeſt/en boetet oock kreuefbp/eube ſtep

et wel toe batter gbeen locht in en tonnew ſoo

toe mijn togts ſcet gocbett etitie ſterckcnvaſijnt

moeſen. » : 't it ſi Tºdt :: 33 onnºit Rºttº is:

ſpin te maken bron#
macb# pſbee

gbinnen rijpe te toetsen/maecpe comoclien stjit

noch beter/entbebt nioetbcſicht als ſproot zijn en

ſeer groote betiirpg beſïen/tribe be ooiloc cyckt!

eetbat ſy rijpcis: ſtoot alle beſcningbentſamen

eube neemt dan mannen beſten aſijn bie gbytrij#

gben moetbt/ cnbe incompereert alle beſc uitte

en teſamen /ettoe maecht oan uit beccbelegd

gcokengt bic gbptentdoghtn ſuitleggben in de

onut:cnbealøgbpſuit millen goeben aſtjtt naaë

n/footlegt en bebºeket battpitſbeech in goeden

mijn / ende betºſal goeben aſtjn opcſen. Anbeta

ſing neemt ſeer groene beriups beſïett Aſtootſe

met wat aföttg/cn maecktet een becch":
viº ' et
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#

#

#

:
:

het toeltkt gbp clepubpopkensſuit maken bic gbp

ſult laten bloogcn in be éonne. Zlig gbp nu baet

mebcmiltaſijn maken/ſoo bgcket ban beſc bropa

hengſoveel als gbenoech fai;ijn in mijn gbpſult

hebben ſect ſterchen aſijn, - -

AD1n te mahcn aſijn man rooſen/nccintſectgoc

ben mittenaſijn/bact itt boettoobc tooſen/niette

Ampe oft oube/datenbe bicbaet in digg.ben ſommigc

bagen: ban neemt be rooſen opt/ ettbe boctºbicist

cenannet wat / enne heupaertſt in een toele platte

# . Alleleens ſuit gbp mogbert oliet aſijn uitäe

Cit. : : : : : : : : : " . . . . . . # # #

* 4Dm te maken aſijnt ſomber mijn/boet intett bat

ſaccbte enbefmakelicke perſcn/cube ban bact op

gbebaanbegberſte/laetſeſamen rotten eenenbach

ant/en boetſeban boot cenê bocc/eunt gebruptist

bat: ADft neemt outje bijgbentenbeſnetbcritbe get=

ſtelende boetbaer araingeappelg onder feit boet

bat al te ſamen in een mat/kcertſchietoilgende ſect

impel omme/enbcaig ſp nettot enbc geſmoltenzijn

fo boetſt beurcembegbehmuyetfest . .

4Dmtemakenſoeten afbnºnteint bijfmatëſferta

hen aſtjtt/en boeter bpſo meetgocbcn moſt/biegbp

ſttit nemen al 5 bc beſtelt#3tjn / mengbet

bact pech onbet ciï boet al te ſamen in een bat/ het

melcke gbpſeer wel toeſtoppen ſultenbealſt bere

ticb baghenſtiiit becft gbeleghen ſoo moccht gh

bie gebguyckett.2lttherſing ntentt cen tatteel ino

cnbc mengt bien onbet tubcc tatteclen afijnthiaet

battefannett ſieben tot battct ten betbcnbcel inge

ſobenig, éommigbe bocn te ſamen ſieben tumce

tatteclen moſtsenbc een tatttel afijne cñ bw tata

teelen ſort materg. Dat ghcfoben is en ſiebenbat ſo

langeteſamen tot bättet een berbeubcelaf ingbea

ſobenig. : : : : : : : an: 1: 1 , . ::

ºpmte maken ſter ſterckenenuttrachtige afijn,

icgt tebgeogen tumeebagen"#
# # # # # Cggi)ct

* * * * *
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legget ban in moſt/boenbebaerby een luttel ber

iup5/cnbegbpſult maken eenen ſtercken aſijn be=

melckegbpſult gbebuycken mogen ſcuen bagen

baer na: oftanberfing/boetet ppgctrum in enbe

by ſal ſterck 3ijn:15ouen bien iſ. Dat gby ouer bet

biet boct ſieben bet bietbe oft bijfocbeel banaſijn

enbeban boet bp bet boogſcpbe/ en acht bagben

laet ſtaen inbeſonne/ſo ſult gbp eencn ſtercken cij

lieflijckenaſijn hebbê. EDe mottelg van knoopgars

alg ſp out 3ijn/enbegbeſoben mijnbeſien/ eñ ge

ſtooten blabet5 banden milbcn pepyboom / cnbe

blaem mortels/dacr melck/ embt gloepenbeto

len bangbebaanbeeeckelg/enbegbeſoben citeren/

enbe beete titbeig/ een pegbelick ban beſen bp

#" inben aſijn gbeuoogpen/ maken bent

t e - -

#De gepeperbenafijn voortgbemaettiſt barmen

toompt oftbaet in hangt geheel peper in een lijnen

#" enDe acht baghen bact in

aet liggben. - .

wilt gbp meten ofter matet inben aſjnig ſoo

legter ſalpeter in 7 mant iſ bat bpſwiſietal oft bg

ſieben ſoutbe/ſoig baet matet in. r

ADmaſijn te maken/bit goet is totter bigeſtie ef

#neemt een onte3ee aiupncñtuoreſca

aſijn5/boet bat ſamen in een bat/enbeboetet

bp pepermunteenbc geneuerbeſien/man citg een

# bien ſult gbp nae bet bant gbebgupchen

mog!)en. n

60m afijn bäſquillen te makë/moctmen tien ge

ſouten enbegbecomponeerde 3ecaiuynen leggen

in liiij.quaertenſoete moſt/ enibe topee potten en

balfſtertken aſijn:maetig by niet ſcet ſeut/tmee=

mael ſo bele/in eenë pot manliitj.quaertë/enbela=

tent eenpalme inſieben/batig te ſeggben/t bierbe

patt: *Dftig bemijn niet ſoete/ſo machinë een bet=

benbeel bact aflaten in ſieben/nnaet be mijn moet

. -

Claep

n -
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#

#

#

tlaer en banbe ſupuct nuppel meſen. @nberſing

boet in een tonnebertitbſeſtergſcet goeben enbe

ſtercken aſtjn/#bagen ſult te

tmeycken leggen het binnêſte man een emitten gees

alupn bieberticbbagenſalºgbelegen hebben inbe

ébonne.#paet mancemt benaſijn cfilaet bie ſtil lig

# baert ngoet nunct/ontnaperbant te gebrupt

cn. Dioſtolibcg beſchrijft bier af een manicre int

pri. tapittel van fijn bierbebocck.

: 'jaisº - -- -- x' ::v
**

om veriuystemaken. Capalvij. ',

Degeneynde manierevan ostinyate maken
*-Zigbatinëſnijbet begroene beſte manbe aet

ben bieboogcopgclept mogbenſoft oâ

tienotbniet rijpe en zijn bemoeicht men op de miſ

gaetben bint na. Dat berijpe# 3tjtt/ .

ine voeltke mentrebetenbeperſſctgbelijtbc mijtta

heſien: FDaer na boetment ſap van ſulthe bluyuen

intonnen en ſoittet terſtontitabat fijnen ſchitpnt

opgbemompen heeft boot t'ficben gelijtk bemoſk.

3inbe Jiaoorberfche landen macrtinenooc alſo ner

iny's van milde appels mengenbehaetonbermat

ſouts.&ommige maken aldus btootbveringstig

menten begcocnſtebruptten biefptrijgen,

beubelche# perfſe##
baet uyt bouwpen/bet moeltkefpbatt laten

een toperen panne oft ketel tot bat ghebeeluitke

is: Daer na onoogben bijt inbe ébounc/eube bemaa

tent voorhaerlicbcrgbcbruyck: Annet enfiebent

iſiet intact latët ſtaen oot bibogen inbegonnentot

sartanian astmests.

* * * * *

ECY - 321,

- - - - -
. . . . . .

* - - -
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Hetſeſte boeck van
> . . . . . . der Hoeuen. - -

ze warande,

eghdeghentheytvandeWâ

'-.-.- rande.Capj. -

#gºt biet tot hebben op verdaert inet

# # alſotolte moorden als ong mogelit ie/

###bat biét tot lantupinningcefi

#SEfoefeningenanbouenbeemben ſaplant

"enbewugaerpen: nuig van noobebat

ſtop achtervolgêoeb'opbinanciciutterfte doorges

sboitoen ſpreken manoe marannen/manbeboſſtben

van opgaeitbebognient/man het patcboog bt mile

#" / maar vepgbet plaetſevende wanne
Y13CI)f, 4 :# . e. ' 4-4- "

miſtallen ban beginnen te beſchrijnë be marane

bcamaeraf het profijt niet minder en ie/pan mans

beboenbercuſiongcoupuenenbcamber heeftë bie

npgepoept met beit op de boeuel principalickaene

gacripcbet octroopen banbe conijnen/bet mclcke

een ſteeth bupſman alle iate boenmacht ſo bat bp

op ſommige waren tachtentieboft boubert noſtjnen

bannicnicuetcuraatbſ houen begbene biebelaar

bëtiudg bupſgheſnte altijtg heeft ſo met woonſijn

#ghaireten als onbare medeſun vriendentebes
ſchittttten. ::::::ſ : : : : : : : : : : : :- . "T

* EDatrentbeboeft geek ſo groote fontbfulbichept

niet tot be maraube alg tot tºgonuernement nats

anber beeſten:mant be tonijnen en beboetten

mrtijbeſonbeten gouuerneur. Die ſteeto ſoubeſogge

bmagen oun bie te logeren/te bocberen/tepn te bou

ben/tegencſen algſpſiec#baerliener moetſel

te beſoggbert/ miot3 batſe ſclue maken"#
- O

-ſ
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bolen en be depne putten/om int brooge te toeſen

enbe te tuftcntenne en begbeeten oock gbeen an=

ber noctſciban betgene dat mteraerden manſclfs

ig groepenbe. - -

ºgenſal ban om het gerief van berbecuen/ma

ken een maranoe op de plaetſe noten berdaert/te

meten tuſſchen beſaplannen wijgaerben enbebet

boſch wanbe opgacnbc boomen: ten ºpbpanotte

tuere batter goet gerief is van eenicbbonmboſch

buttent bèt beetten/baet betonijnenbanſelfg bent

ſtbicken en de tomen moonen: nochtang om dat

bct iagben banbe tonijnen bie inbebouwboſſtben

ben vertrecken wat moegelicket ig ban man die

inbewarambe moonen/enbebat bt ſConijnen van

betbouboſcbſo vele niet en zijn algbie manoe ma=

ranbe/principalick out be boſſen/ molucn enbe

ander milde bieren bieſe meeſtenbcel vernielen

enbe berſtinben / ſoo ſal tot meetbet gbemack

#profijt beter weſen batmen een marambt

ſtgCLäg, 2, fi : - - - -

ſagen faliban boog bet maken ban bien/gotbotte

ben een bimber oft tooeedeplante /ſtofachtich oft

ſaubarbtitb/niet met/maſt noch bickt/ep een hoogt

plaetſe nie mei ter éonnen ſtart/ende niet was

teracbticboft marafcbacbtitb en is, want bebalg

men noch battet tonijnſcet batet benochtitbepteit

roube/ſo behoenetom bet gberief pan ſijn.

tc3ijn in een plaetſe/baert naſtjn beliefte macbgta

menſenhem een logijſt te maken baert int brooge

mach tocſen. - ... - - - - - - . . . . . . . .

º Deſe plaetſe ſal gelijt een parc rontſemune met

mueren beſloten woeſen die niet te ſter boogbe en

zijn om batter geen moſſen/moitten oftanner upilt

gebierte in te menenſoube/pm beſc cleyne beeſten

ongbelichte bocne ente te beſtormen. Bijenſaſ in

bit parck plantenſter veel bramen/inoetheſiebog
men/ſteenaan":":

- , G
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effect beelgeneuee boomé: mattthct tonijn etet

niet lieuct dan geneticv beſien: ertoeaengaenbebt

crupoenſoſalmen baetſaepen in bienbat begrout

ban ſelfg gbcen boogte en brengt/neel ganſen bi

ſtel tonijnentruyttrupſcrupt titorepertoolen/lat

toitopen/celtoonie/biſtelg/rapenvcicetentenbean

bet neg gbeltjcke tot een poetſel van beſctleyne
betſteit, , ºf:: - - -

ſenboet geen ntocytebaetboog te boen loopen

een beke/oft een conduyt van ſoct mater/voor

baerliepet opintken: toant bit gbcbierte batet be

bochticheptſcert. - - - -

1&n boet oocgeert mopte benlicbê eenith anber

#"bereyden van het bot batſpſclue maken
v' - - -

e

Hoe dat men moet maken een renne oftparck :

om de warande te vermenichful- '

digen metconijnen. Cap.ij. -

T#n ig niet genoecb batntent moet gemaect enbe

tocgeruſt heeft het parc wanbe maranbe/enbe

bat bootſien heeft van alle betgene battet van noo

beig tot onbetbottbëenbeboetſel panbetonijnen:

mactljet moet oot mettonijnen wel beſet woeſen:

mantgelijtbc athetlanden geen bruchten moorts

en brengbett/ſomber toel beſaept te moeſcn/notbbe

uijgaertbruguenyſomber neerſtclick geplantenbe

gbeoefent te woeſen: alſo en benttoock niet bat ºp

boatäbe/boe met batſpoot toegeruſt igy ſoube mo

gett tonijttenboonte brengen enbeboeben/ iſt bat

gbijer niet eerſt tonijnen open ſet. #ooſaibanon

bie te vermenicbfulbigben van noooe mcſen een

tonijn renne/baet in bat gbpſultmogben bouben

ſommigbe rimmelaerg embt nopen die allemaens

ben ſtillen iongen bebben: woant altetoopen ſouta

bt te groote toſt meſtn mooi ben laet oftwaberpes

buyfgbeſing: gbenierckt oock bat bitktoilg gbes

bruti/11â Datmet bele ben Cabarettierg"#
*, ***, T. * * GZC f
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heeft/oft boo, batter be moſſen neclgbeten hebbèt

batbe Wmatan.be lebith boogbt man tonijnen/enbe

baerom ſoube moeten mebet wetſien monnen，éo

ſtban beterſ voor het meeſtcgbeticfenbebe mins

ſte coſt/bat gbp in eenigben boech pan uwpen opijts

bof/oft marmoeſhof een tenne oft perck matcht

bat biercantig/enbeſntal gbenoecb/af gbeſloten

met barbersoftmet eetten leemé opeech: ſºjaet het

maet beter battetgbemaecht mate aenbt marama

ne: want be ionghe ſouben gbemachclicher onter
tenne inbe matanbetontcn lantgb'cen ſtjbebana

ber rennen t bit afgbeſchutſoubc meſen met late

tenvennt cleprte gaten hebben ontbeiongbe tonijs

tien tot cnbein te loopenbp b€30open. ... .

# 19et 3pban bat beſcteunt oft afgbeſloten platta

ſengbemaeckt 3 pinbetmaranne oſtelberg/mcutſal

bact binnen moeten ſommigbe cleyne buttekens

maken#barberg/maer in battoten

woeſen ſtillen/gbelijck inbewaranoeſijn meeſtbep

ben van malcanbeten/om de tonijnen in te beta

trecken:enne het ſalgbenocth mcſen in beſcplaet

ſc teſtclien een en timmelaer voor thien poepen:

en be bacten tttſſtben ben rimmelaet altijfB gbez

ſloten te bouben inſijn bupſhen oft bol/ ontbätby

be ionghen niet miſnoen en ſounc: want de rim

mclaer bie mernielt(tegen pc natuert van alle att=

bct mannekeng)ſijn iottgben: Qlifinen ſalſten bat

be noept baer tongben ghc notpen becfttſoo ſala

men bact terſtontwocber ſtellen bynen ritminclaer

inctnamberbuyſken omte#
is een ſcher bintk/batſon bacſtaigbe vocgebaer

iongen ghemompenbeeft/batſcterſtontmcber mol

#" batſe elcke inacntbanbcu iatc iſnighcr,

C 't, -, - *** * -

Ulanbat beſtonijnkcne ſullen groot;ijntenbe

bemocpe berucnmoghen/ſo moet men biebpagben

inbt mataunt pin bic tevraag:"#
fº.: : : lij - lid=
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te laten miſt morben:amberſing iſt batgbp bie ges

ſloren bountinbetenne oftint perckbp baer moea

bergſſo ſullen ſp tam meroen/ente altijtg blijnen

ſoft ſpſlapericb maten enbeſmaet/gelijck be contja

men zijn bie in rennen gbeboubenwoerden.tenbeſp

ſullen tocſen metter van vleeſtbe/maet niet ſo goet

ban ſmake. 2 »

JBochtans moetmen geen groote tonijnen tºp

timmclaet oft poepc die in rennenaltijtg opgbes

boeotgetmeeſt bebben ſtellen innemaranbetupant

on batſt altijts beſloten gbeumeeſt bebbë en Dc niet

gemootte en zijn teloopen gelijtbie banbe maran

be/noch ben niet en voeten te behoeden mannen

aenſtoot bet boſſen en beannet milde beeſten/ſoo

ſoubenſp terſtontvetbeten 3ijn: battom iſt beter

batnten die blijft boubenbeinbetennebaer ſp ges

tooone3ijn te meſett, - - - - - - -

ſett doetſel wanbetentecontjmenig/toolen/lat

touwoen/ctupſcrupt/ celibonie/citorepe/contjnen

cruytſbiſtclg/citeren/bauer/gberſte emutſencien

onbereen gemengtſenbeanberbergelijttebingen
bier mogen verbacſt. - - - - -

Hoe dat de Conijnen vandewarandege

tracteert moeten worden. Capiij.

H# met bat een tenne oft afgbeſloten plaetſe

ſecre van nooot is om bewarande te ſtofferen

ban tonijnen/gbeltjck boomſcyt is nochtans in de

noot ſoupe men mogen zijn ſonner renneſ en ſona

ber meer coſt ſtellen in de maranbe een ſcher gbe

tal van timmelacrg cnbevoepen/ om# te

generere/bot mcl batfpſo buichtbact niet tn3ijn/

nocbſo bictoilásiongen en hebben/enbebatbema

tante ſobaeſt niet en ſal vervult zijn man tonijnét

boog batbegbene bie bematanbc gheupootte 3ijn

bcel ooiloct3tjn cnbemin ben timmiclaer tegen co

men enbegbetoppelt boogben: opaer boot. Dat bé

voegen bambt maranoe alleene oppoft vier mae,

* * * * * 7 tſaers,
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tſaete iongben bootte brenghen eube biemanbe

tenne alle maertbe/niettemint ºp mat miliftbat o

beſt te paſſt contalſo n matanotte met nullen/ſbo.

ſullen ſco timmclaersgbenoech moeſcn tot niet bo

ſijnen boven / eïſuit ootkint oangen meetmetts

maken banbe bopcn baut bamberijminciat5.

13et boetſel bant bien en ſalattberg niet meſſen/

banale noot en geſcytie, nochtans iſ dat gbp fict

bat inbewarande veel tonijnen zijn aſooſalt goet.

3ijn batmen bouen bit boetſel / om bie beter te

bocben titbe better te maken noch beſape in De ms.

tanbe een geutetlante oft topec met batter oftgeta.

ſte/ niet om Daer af te bebben ander bytichtcn ban,

t’gbenc batter ouerblijucn ſal na baetliepet eten,

en beboetſcl. . . . .

3jſt bat# fiet cenicb tonijnholgeſtopt met bopt.

rg oftſtroo oftanbevoet gelijcke bingen en ont

oppet niet/maet neemt dat alleen macr/ef bentt

bat bact iongë in zijn/bie be bopc bgebct: opant bc

bepe beeft door toſtume dat ſpſo bacſt algſ: gca,

too?pen heeft# inbe tennc oft in de matan.be/

terſtöt haer bol ſtopt met boy/ſtron gft auber crup.

benbie ſpbergabeten mach/om dat de timmelact

beionghen niet en ſoubcgbcmateuoogbenenbe to

men in baet bol:want quame by bact invbpſoube

alle be ionge eten: het mcicke be bopc meſ metès.

be / ſluptbaer bol toe mocbet batſebaer in blijft oft

batſebaet mt gaet om te gaen upcyben en be eten

teſoecken voor bact igngen: cfiiſt batſpale ſy me

bercoët bet bolcenicbſing ongeſtapt bint/ſo boots

ſe ſclnebactiongen/meynenbebat ben timmelaer

pact in# : bacromiſ, dat begbeſchitte

iagbetenemintermeer bet fteten laten inbe bollent

loopen baet ſp bet bol gbeſtopt ſien/ om batſe be'

voepe niet en ſouncngtammaken/cnbcoopſakege.

wien om bact tonghen te boobcn: âºp en bouot

gitijtgbaerhol niet gbeſloten/#"ſp"#
- - * 5 uu Dat, 2

- - -
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dat baet ionghen groot gbeuoomben jíjn tienbe:

ſterck gbenocch om baetliebet boetſei teſoeckett

enbete loopen mtetten ambeten/ſoo begbintſe te

maken een clepn gat / om bact tonghen eenten

botganck ende boomganck te gbeuett.

Ghoopte men ſal niet bencken dat het tonijn

bet3ptimmclact oft boepe ſijn bol memmetinect

bergbeten ſal/boe merre battet oock van bact

i5: mant boe opcl batttten ſept/ Dat be tonijnen

gbeen memorieen hebben nochtans moeten ſpala

tijtstoelbaer bol te pinben/boe berre bat ſp mart

baer gbeloopen en de verſtroept zijn. Daerom

iſt batinen oock# nlick ſept/ bat een opa

tecbt goet tonijn altijtg ſterft in ſtjn bol. -

ſº]en moet oot bencken. Dat het t0tlijn Ootet tiſſa

teuren vreeſt heeft voor ben oog/gheltjckt ſchaep

boot ben molf/bet meltke een oorſake ig/battet

botten ſijn natuerlicke opiltbept en beſchouwpica

bept alſ motſijn bol toemt niet en doet dan loo=

# eube niet en bencht om te loopen in anott

ollen notb oock batt be bope/ om be iongbert

te eten: moant boe opel battet ie pepſiſenbc ont

ſijn bol/nochtans en benchct nocb en ſlaget geen

acht op een anbet5 bol : embe ootk be bope ont

bent te benemen alle oorſake batt Daer op te lete

ten/teghemoonebemont van bact bol te ſtoppen

alg boogſept ig. - - » - * * * * * -

VVat verſchil datter is tuſſchen een

wilt conijn ende een dat in

de renneghehouden'

- wert. Capiiij.

E#n banbe maranoeigroſſer ef, ſo hitke

* man bapt nietſ lichter/ ciïbunbet van lichaemy

opackerber cſimilber luſtiger van vleeſtby enbeſo

ſmaet niet als bettain tonijn mät het tam tonijn/

ombat bt vijbert niet en heeft van leert:DD€g
* * * * : - - - - - - - - - - gijgeng
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n groote ercrcitic/maet is tammet/bicker/

paigbet/ ſupaerber / ſlapetachtighcr / citbe ſoo

knacket niet: en.be oock iſt bat bpauontucregbe

ſchfebt bat ntetten anderen ooit ben gbetaeckt te

tonnen inbe uparanbe/ſoo mo?bet terſtont bernielt

banbe boſſen en be anbet beeſten bieber contijnen

'eiant 3ijn/ om battet niet ghemoone en is te beba

beu benaenſtoot van ſulthcbeeſten. -

Het Boſch. - - i

Hoe dat men dengront behoortte aenmerc- -

- - " ken eer datmen het Boſch | | | |

plantet. Cap.v. - ; 2.

O Geg te maken enbe te planten cen nieuboſch/

ſo moctmen bë gront hcnité bact opbatment

pet opti plantenwenbeweten oftbp met oft magber

is/cſi oftbaetig een biepte van betamelicke acroef

enbeoock oft bp nietwoaterachtich enig om batter

natueren van boemen zijn bic het matctbegeetë/

gbeltjtelſcn en beanbct boomen ban bact nature:

want na bt natuere cmbtepgenſchap wanbegront

moetnnen bein bocgen/enbc bact op plattten bact

inebehat by profijt macb botn ente ben meeſter

bcbagben.

Dat de Eycke, Caſtanieboomende Olm,

de edelſte boomen ſijn vande

boſſchen. Capvj. -

M# moet voor al nemen/bat begrottt goet ºp

gbeltjck van noobc is: men moet oot inſgbe="

ltjtgºberffaen/bat be topce ebclſte embt Coſtelickſte

boomen bit inceſtgbelt gclocn3ijn beepther cnbe

gaſtanie boom om twee ſonberlinge rebenètbeera

fte om batſe ſitlckcn bruchten traghen/mact af

batinen inben bieten tijt algſpºgbemcngt 3ijn mct

matgberſte oft bauer/ſoube mogen bloot backcu:

betupeebe is om batter gecné beterëaert van bpo

më en is om timmerhout te makë ban be gootſte

bc epthëchtaftanicboomcnvelt#':":
- - - ,

€
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*De beroe natuere van eenenercellenten boein

ſig ben ſplintenbeboe mel bat bp be minſte is van

beſe onp/ſo wel gmbat bp geen oplichten en bpaget

als oot om batſijn blabeten niet frapeut#te

# by be bladeren manbeeycke oft taſtanic

om; nochtang i5 beſeboomban noobep?incipa

licombat bp geſtrontt math merbcngbeltjck een

totige feit van bicciaren tot nietiaten eenenbont

bact af te bebben om baet afſtaken cñ mutſaert te

intaken:maer beſCaftanie booinig ongbelijdkbez

ter/ſupuerber/enbebeter oplichten bmagcubt/ban

amberboomen man ſijnenaert:nocb en bebocft oot

ſoogoeben oft metten gront niet algbe epche/enbg

op ben en tonnen ghccn rupſetig enbeanbctgbea

toogmte gelijck op epcken enbc olmen: baet en bo

uçnale be bannetongcomét het mclcke is alle bnp

taten gelijt itk geſien bebbc /ſo en eten bie niet be

blaberg banbetaſtanicboom/ſo berre alg ſpepché

blaberg binben : Yoant het ſclue iact banbe batt

nctong berachtert een boſch mect ban ecniaet:

enne botten bicn ſoo groepet bc Caſtanieboom

inttr in ccn iact/ban be cycke in tupte iarctI.

#Den golmgroepet lichtelick ende oueroloebca

lickmabat bpºſijnen grontgbenomen heeft. Enbe

bie om biucrſiteyt van boom.cn te hebbë baerona

bctſoube millen mengen ander natueren van boo

men/gbeltjck ſtatpinen/cſſchenenbcabeelen enbe

anber manieren van boonten/bic ſoubc bat mcl

mogben boen/maetboe meer epchen en betaſtae

tuieboonten boe betct.

Degelegentheyt ende geſtelteniſſe van het boſch

met opgaende boomen. Capvij.

D# een ſchoone wiettante plaetſe babbe mant

acht oft tbicn gemeten iatttg/enbc batmen bie

ſoube optiden boen ſchijnen ende een gbebaente

gbcuen man een boſch op bopc ban bact af in toe

comcnbcntijtgbenoecbte te mogenbinnen E:
* DEIJC
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foube bie moeten in het eerſte iäctbeſluptcn niet

meuten / oft met foo ootjbe grachten cnbc echt

groene bage/batterbe beeſten niet ingbcraken en

mochten:cü ware het voorſepbe wiettant beſloten

met grachten/itfoube geerne noch eensmijn opie

# hoe bar die grachten bcboogen gentactt

en begbeſtelt te zijn, - , ,

15enomen nu bat bet woonſcybebcſſupt gemaert

3p met mucten/cnbcbat int ſclue biercant bier ſija

ben 3tjn/te uocten topccinbedengoe eſittoce inbc

bRecbe: ſo is mijn mcyninge bat alle be boogſepbe

ſtjoen ban meuren betleet fullen voefen met grote

nichept venne met niet manieren man boomen/ſeg

boeten biepe en acb2cebt / om bat bacribe nattacre

betbltjbt in berſchepbenbept/op batnten bemcuz

ten niet en ſagc/chtbc batmcn gaen mochtctuſſtbë

topee groentitbcben. -

#Dit bcciceben ſal geſchicn na bebclicfte battbert

mccſtrt/gbeltjcb'een ſtjoeſiſt bat bem belieftſplitta

tipalicpcé uptſjbe/nuctbaſclaerenbemittebage

poornetont battet zijn neerſtcblaberg bic wtcontë

int ootcoincn battben iatc/citbe bactbe nachtegael

op neſtelt. Een artbct ſtjbe met berberig oft ſaua

ſeboom/bit ſcet ſchooncig/ende tot veel bingben

goetig/cnbcbemſcet merbycpt als bv goebcaerbe

wint. De berbeſtjoe tegen het apoſtel met cbelette

men/bcupcicht te paſſecomt ben bupſgeſinvenbe is

luſticb om ſten, ſºfibc bierbeſtjbe/inet milde pepga

boomkcng/met ſonantige upitte bagcboognen/gcs

plant niet boeten van maltanoct/betupclcke be

groenſte zijn onbetalicboomen/ cñfullen te paſſe

tomen om bact op te gtiffien peel ſchoone griffiët

enbemachtichte bangtbote miſpelen. 7

#De pabett tontſonante bet boogſcpbe thoſtb/be

boogen topaclf boeten bleet te meſcu/enbe op be

tatuten van be ſeiucpaben/ſo mocl op beſtjbc man

bewoonſtype muteren als op banbetſjoe behoort
- - - - - -re- - ſtig



331 Dat v1. Boeck

men te planten golmen alle priitj. boeten een/boa

uen afgeſtronct/ban ontrent ſetten boeten boogef

Ottl# oft paben een ooge te geiten: mantai

iſt batmen mambelt in de ſchoonſte plaetſt oanbet

mereltwiſt batmenbaer niet en wint cenige ſoetic

# bet berbpiet ben ntenſtbe: bactorniſt bat bent

cerebelieft te doen planten lancks be moorſepbe

# eenige fruptboomen principalic man ſteen

pt/ man allen tijben banden iatc/bat macbbp

DOttl. , -
-

Cloontg ſo ſchijnt batmenbehoort te boeit platt

tentalic bc boomſepbe boomê micr moeten ban mai

tattberin een rechtelinie/ſoo mei totluſt bant ges

ficbte/aig opt om batinë alternetg makë miliepen

intſclueboſch: embt alſmen bematen en belinien

techte bintºſo iſt te lichter om bocn.

De maniere om te planten de opgaende boo- ;.

g: men van een boſch. Cap.viij.

Eſ2be ontbebootſepbcboom.cn mel te planten/

+-ſo moetmen van ſtonden acn ne putten makét

gbeltjck bogen om upijngaert te planten /mact in

aatſcgbeplant ſullen zijn om bat bactbebaerſcluë

ſoubc mocbcht inbclocht/cfibct metben man tegen

enbefnce melcke vallèſullen beminter lancpcu

tenbe/tot intcpnbc bä EDecembge oft beginſel ban

3Loumacnt. : :",
-

zenbc men moet ooth be noten cfiputtenmact

timec botten biepe maken: inactbegrotitmel bott

men leggen.bcgoebcaerbe opb'een ſijpe banbe mo

ten/cnbc beſlechtſte actbe opb'anberfijbereii niet

toccb moppen op bat in bicht begront quact mate

oft te ſter bicpc'men begoebeactbeſoube moppen

Die opb'ccrt ſijbeligt/inbe boyc: om bat bcmots

telg banbeboomen niet en ſottben gaen ſoecken

ben quaben gront/inſtebe ban itt be breebe haet

'mt te ſptepocntenbemen moet oot be mogen embt

putten alle bemintet alſo laten liggenvonn#

- ...? - ingi)en
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-

A

!

betoont - -

men iongbe beeſterg/bic repit en belettende batt

fangen het mater bauben hemel alſ ballet: cnbe

be putten moeten foo mijt3ijn batter eenen ſtock

ban bypboeten rotttſomnte in brape. -

#Deſc boogſepbe boomen moetmen planten/ſoo

herrealſt mogelitis/in ºpetembtenalſt goet mebec

vig gbelijdkalſt niet en logicſt: mantcenen ſtertkent

bogſtig ben tegben, . ,' -

ſejen moet ſituer gemaſſenboonten plantëſban

eetkclg oft taſtanien ſaeyen / ont batunen behoeft

groote ſongbe te blagen beſt te boen mttomen cñ

groepen:enbeacngaenbebitſattſbetaſtanic groe=

#cerban de teckel/cnne alſnten bieſaeyen mil/

oo inoeten ſp ban boet tot boetgbelept 3ijn boot

betalbccbertſte / entbebat intepnbe panbe groo=

te borſten/ont bat te mijle battetſogieſt beve intup

ſen betaſtanien eten in D'aerbe.

: ſlengaenbebe gemaſſen boomen/bic moctmen

boen untet acroettecken met formeel moetelen als

beſt mogelick is: embe als ſp tot getrecken 3tjtvift

battet eenige opontels gebroken zijn bieſalntenaf

ſnijben:enbebie niet ghcbroken en ſijn/ſalmen be

epnben afboumen om te vermerſtben ten aap oft
10ict# lanck/Woat meer oft min / nac. Dat

5 oerbpagben mogben. ſaijen moet neº

sſchotſe zijn/niet batich oft moſachtich/meteenſ

tietenbegoebe mortcl/recht ende lant banſtrup

ke/ſonbettitteethenen oft quctſucrerenoccer bat

men bic plant/ ſoomaert goet bannen in de note

moptgoeheatroeſman begene die onbetant van

bemoeiept omtrent eenen binghcroft tweeboo

gbe/enbe bact op ban ſtellen ben boom bienten

planten ooit, en de moortgban berken metactbe/be

boogſcpbe mortclg ſoetclic neberboumcn.be mict

ten bannen ombatſe geen lotbt en fouben bebbët

eube int mullen manne voorſcpbenoten/ſentoeten

ſp otterbepben ſijben afbangbenbegbemaect#
Etº'º : « g Ca:
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gelijtk een gote om dat in bien bat regent/ben tºe

gben enbebe bocbtitbept te beter afloopen ſoube.

1ënbeootom bat begbeplante boomen te beter

ſouden groepen/ſo moetmen belantkſte mortelen

deggë in bebogen ouet bepben ſijben: enbeſn biets

batterbpauontuere langbe zijn ouet alle ſtybent

nemelcke niet en ſouben# ematkelit gelijt

diggen in bevorſepbe boten/ſo ſaimen be moge wat

1neetbermaken recht acn bie mortelg bactt ban

noobe fat3ijn ontbatſuicke toogtelen bepaſte aer

beniet en ſouben geraken/maet ſoubëſtaenroutf

omme in gbetoerde actbe. as - - - en

ſegen moet moralie behoorne bicmen plante bod

bouëten top afboumé/tetoeté bt gene biemêplan

ten mij om te maken opgaenbe boomen/oft en te

ſtellen lantg be iepen mijfoftſes boeten boogebos

tien betaerben/on batſe te eerſottben eettent in Ott

ſtre van boſtb maken. ſegaer be boomen bienten

milde.ecb planten/enbc op ben bou maken/bie ſales

men afbouwpen auberbaiuen moet boogbet want

het is genoecbbatſe bierbuymen bupren per aera

ben ſtaen/enbebaer en is niet aen gbelegbent bate

men be caſtanieboomen ſchakiert tuſſchen be epc

kent ten ſp batunen maken mij een boſtb gbeheel

battepcken boomen enbe een Matt Caſtanic boo=

men: cnbe aengaenbebe bickte banbe bootſepbe

boomen/baeren is mp niet aen#D#
3ijn alſo bickeatsten taſtanieloftals eenenbal,

als eenëtaetgbat/ten minſtë batſe betſch tutetaer

ben getrocken zijn / eube opben ſeitten bachgbes

#sbatſe totgetrocken zijn/oftten lancſtent Des
, Cr • - - - - - , -4 -

#et geplantboſch/moet men twee mael t-ſtaers

oefenen in een inttpube man april en bannerint

#ban 3juliug/na eenê grootë tegé bie metee

mè bomber gemailëig. Men iſ batter intiaer rupſen:

komt/ſoſainë moetët ſeiueboſcbbaetafar:#
- . 2D1GCEO
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|

* Vanden tijt dat men hetboſch moet : .

oeffenen. Capix. . . . . . ( 7

M##
***ſteig boog alle boomen ſo mei tamme algtoil

be/be oefeninge ban bien opbehoorlicken tijtºbe

melckeboefp meer geregeert en de geoefent won

ben/boefpbetet groepen ennemaſcii:macrombat

ben iongben boom.cn manaloeranbeſoontc.ſoupel

ſtrontkenale opgacnbc boontenyncrgeningeſeer

ban noobe ist principalick inbeſuiereerſte ſtaren/

bcmeltkenten ban behoort alle nare gbebcelich te

tracteren in tooee manierengbeltjck de mijngaert/

te meten omtrent half april als ſy beginnen te bot

ten/enbt ontrent het epnue ban 3 uniug:betobelc

the moet gebaen meſen met badbt cube regenacb

titb toebet/cnbc niet met cett bgooch upinbich toe:

bet oft beet meber / on bat begeroetoe aerbeban
niet en boet ban ſtuptië/bct op beberft be iott

geſchueten enbeboetſe ſtetneti: cnbeoock ont bat

be bootſepbe gebeubeacroe met blootbmeberiiſb

telicket ſchiet de bloochte manne ommegeworpen

aerbe tot be wortelſbet meltkeinen bod aet

is/want omt'boetſel naubcboontenig behoorbtire

bept ſecr man noobe. Danberrebenig/batnaerbe

#bie nietgeopent is/boot be openingè boetconten

gemackclicker tºmater enbeoen tegeit oft ben bang

totacnne bootſepot mortel. . . . . . . . .

s Hoet principaciſte mante oefeninge van alle bos

zaten/ig/om mtttroepen meel guane trupbëbie in

salie actbeuoogte tomen/bemoeidsciſt Datutch laet

#eijnermeetberen ſotreckenſy na bact

ſefibcnemé hé geut eiï be ſubſtantie van het aerody

ſorbattergeen cracbt gbenocchen blijft/ on1 opel te

ſooenen be mortels van de geplante boomen. Dat

1nſitbuien metchen hybt oefeninge oan mijgaere

hen eube botten/hemeicke botſp meer gbeoefent

boogbë (hoeſp meer ºogticbten cambeſtbeone#
zºu 00gts.
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bootte brengbeni. Albusban fooiſt principaela

ſte/nabat be boomen geplant zijn/bie te boenege=

iten in bocht meber/t.cn minſtentubecmaelt'ſtactg

tºmelckebenſat doen ſchietëntcerberbout meere

betſchneten/entbebobbel bootberen int groepen,

ºnbe inbicn bpauontucte beſtoomtetſoo tege=

nachtich bicle/batſe rontſontmc beſct opaten met

ſccr veel crupben/fo ſalſtaen in De Diſcretie banben

'lantmauviftbatbpſijn planten niet ſupuer en fietſ

beniicben te genen bcberbcegeningbe / op bat be

crupben beſtbucten niet merbauchen en ſoubenuefi

nict en ſouben eten be ſubſtantic banbet aetben:

ſmant alle planten groepen boot mermte en ontb

tichept: embe iſt batmcn bielaet behecken beſchaa

bumeberbooméſo woonbemſp betoguct/ ettbe fijn

in petikel van bebertten. - - 5 -

s. Dat eenboſch datneerſtelickgeoefentwort, ?

4 33 beterendemeer groeyet dan dat niet - zº

Li 'g" . *egheoefent en wordt. Capx. . . . .

Tºch meet batter veel boomen?tjn biemen bage

Alichte ſter groepen ſomber grootcſon.cbfulnichept

'oftoefeninge/bemeltke baetliedernatueriic moet=

ſchnemen ſombcreenigbe buipe: cijbatouermiots

be muchtbatchept wanbetaerbètofmaatben lanbe:

nochtans iſt batter een optoemt ſoftecuenberbon

bert13/ckſpiekt bier mooi begent/bemeltke algſy

ſullen geplant hebbcn/ hacticbet arbept niet en

millen nerlicſenjenucopillen battetal oft bemtes

ſtenbeel blijft groepenbe:bet melchenotbtang niet

en ſal geſchicbè/pan met diëte boene betamelithe

zageningenabat ſpuoclgeplant zijn/geltje mogenge

ſeyris:#Dacrom bebbe itkooiliciube oefeningen er

ſocckengeltjtkncronſte cnbcbe metchatbcueelij

enthe oie inbeweitbetniſſt ſtaen ongeoefent laten:

marrich bevindt dat boc mcloat begene bienne

toilberniſſc 3ijn /altcmetg tonnen tot baerliebet

botit mag nochtane en maſſen ſpſo ijaeſtuitv:
- - - - - - - G
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- 338 “Datvi. Boeck "

"Demaniere van de boſſchenteſuyueren,

er"##"" ,

Tºyrt boomen die geplant #ijn cnbegeoefent als

- bouenſen moet men met geen pſetuperckgeta=

ken het eerſte/twtthccnbcbetbc iact: nochtans

omtrent het dertit/nitrocenbe anner navolgende

iact/iſtbatineuſſtttt boontenſoo paſt gbepla

dat fyniet en groeyenºfobogge alg ſpbehooten ſo

ſalmen mogen pcfonge ſchutté ente ratſkcne bit

menſiet mat nergens toe en bienen afnementenbe

#### tarken oft

t

tſt! /nac be 'tic batt

Den # -#
te nat hat be toupegbepafſcertig/onthatben

nen werf##
ſombe: tnbeticht dinen mogen gefughttt woonb

tot half april pft tot tº # mientehotten/bt

meltkemöet ſoet ebaen werpen boubenbe

bäft Dentrontk boom/ ſomber be mortti

log te maken: melſhe ſupueringhe alle iate macb

gbebaen## met ſuicken

inibbelDoctm ligt pen be ſchucten ende

raden hante ſtroºitijndien/ituneſthewottooipert

acht ofttien opgatitbetatkent afhoumenoe be tata

hen bie ter fijben grotpen/tube latenbe bty oft

ſupet panne ſtaatſinſte tacken/ſpuuptembe toten

ſtruyck mante fitntitbontë bemeichenen#
Datfcbooge en berechte opwaffen:enne zijn ſyn

machtich genocth be#
ſo mathmen die beſpeurente onberſetten met eeni

-# t ſtokken om recht tuct epit

onben. " . . . . . - - - ,

Hoe datmen de eeckelenſalſaeyen,om datterſou
- - - - - -

#
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ben/oft ban tacken oft banſaetenbe byuchten bie

ſp baagbcn/maet boogſp ben betnieumen. ;

iſ gaan bc merplante boomeisbitt wonen genoed,

geſeptgevoeeſt/bemelcke de beſte 3ijn/en.be ontzet

en beſckerberte groepen:ſo macbbpſijnè meeſter

eetgbenoecbteaen boen. - ; * . - .

#Detmeebelmaniere is oanbegemnongentadte/

in baetbe geſteken betoeldkeſo genomë zijn batſe

mogen toogteleittoorpen en betroebet groepen/ge

lijt wel int lange van Columclia verbaclt moant:

nochtang beſentaniere coent traedb tot moortelett

enbe tot ſchieten:bet melcke inoet gebaen zijn op

plaetſen/baetanen geen plantſoeneen wint: maere

ont baticket bier niet afſpreken en oud-on batott

gemackelitefiſeer onſcherig/ef bactmenfeev las

tegenGetbte afbeeft. - 2 : : : : er in

#bcbetbe maniert is van fact7 gheltjck natte

ſaepettecchelen/bueckett tanten en befact bataene

bebladeren is wanbe olmé/bemelrkt voortghten

# alſuitkcboomenale bactſyaftonvenithſulte

te ſanen mogen geſaepet motočnetcteyne woon

kene/gentactt met beſpauerntaarnster ofttoijf min

gere biepe: cnneban wocbet gijceert melſoetetick

ſtiet gbetoerbe aeroe; oft ootk met beu ploech int

ſaepen gelijtanen btboonen enbcticeorneboetreft

niet beſpiller bet woeltkeſp becten een cleputtoets

ken van eenen ballen moet lanckende eenen uitte

betreft buynwebſtketinaecºban btſe bap nauticten

be beſte beetkelg teſaepen oft te planten/ofrbet

àttbeeſact/natt beſpille/certen baliteitſbeet ofteta

nen gebeelentvoet van maicatibet in een recbtetië

nie/oft met de ſpaet makebt een clepn gat in braer

be:enbebeechelbact in leggen in gelijchebiſtantie

ban eetten baluttt boet Yoaneen attberen lanckg

beboge: nochtan5 en iſ niet ban ttoobebattttenz

ſe alſo naſaept oft plante: maut b actbe en foute

ſog heel boonten algbact af groepen ſouben niet

* - - - - y ij 100CDCit
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hoeben totttten/enbe menſoube bie betplanten

moeten /oft ſp en fouben tot ghcen perfectie toe

'men: maetont batmen ubel macb laten tuſſchen

elcke uogeenbeplantc piet pijf oft ſcg moeten ope

beſjoen:enbeiſtbathpauenteureniet al en groep

be/ſo ſalmen de quaetſte entbe bieqttalicſt gegroept

ijn onttrekken. - 2 :

': gmbe gelijtbatment cgenen moetbet ſcheerhout

enbebe opgaertbe boomé/alſo moetmen oototffe

men het geſapbe/niet op beſclue manicre/mantbe

ſickelſottbchetſaet efibe cpckci mttrcthcn: ntact

nten moetſeſoetclit upien/entbc betrupben lantgbç

noten uittrecken aaer de teckelen oft t'ſact ghe:

plantiggemeeſteonthat be crupben. Die niet en ſoit

iacht met brºuckcat citbc betbronckcten / oft beloeht

enbe be ſonnebenemen enbebet moetſcl banb'actie

ecºnoeicke bingertalle berfcbe geſaepbe oft geplant

tuningben met manbotnebcbben oun mottelen te

mrijgen enne betiienen dat noch iont enbeteenis.

#Dobbſuitken middel fult gbpſicn batbc neerſtic

beptenbeoefeningeman eechelen en beannerſact

nic doet groepen enue moonberen natſe bäb

tentiebonen garnbichenlieoenſelneſouben met:

ten tijt mogban merkminnen: utaethlijnenſe wooci

tatorengeneffentliggen/ſo ſullenſeberbauctmera

menſpanne Gruyaeuſe bat de inceſtenboop ſternen

tennebetgene dat ontgaëſal/baten ſalniet

groepen en de ſalonberblijuëſonner buipe en#
tuttgcten marchoo! eenenſterlangen tijt: ſe oa

bcſaeyers# iſ al

echtfullen/maermelbaerlicoer erfgbemannen. ,,

Enne tot alle ſoorte van plantſoen enbe ooiſt

ſaetzig oan troobebatnten melſlurpte bebcſaepbel

Dftgeplante plaetſe met grachten/bagen oft meuze

ten batter geen beeſten in en conten:ende noc omt

bat behoorné niet enfoubë gehandelt merbë noch

Detachen afgetrocken operben: mant als be#
- LEGE

* ' s . . ië
'
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ſthueteit afgeten en be afgeknaerbr zijn/ſo toont be

boom gbebeeltruerenbe enbe gberect Onl te ſter

o - ---

* * * * * * * * *

app beſentanicre ban eetkel oft caſtanic te plant

ten/ſo inach bit beguantelick#gbeſet

mo?ben tuſſchen bcgeplante boonten bie gewoon=

telt zijn bcmelcke merre gbenoecb van malcanbct

ſtaen/iae ſoo betre batter tuſſchen tooee plantſoe=

men negen oft thien moeten oft bact ontrentfrege

plaetſe ig : be melcke uten moet boumen enbe

om de boom.cn te poepen entbc be crugbett te

boenſternen. - : : : : : : : :

::#Door dit inibbel woont beeckelenberaſtanieſoft

amber maſſenbe bint geplant metter ſpillen oft itt

bomen gefayt enne geoefent tuſſchenbaun ze

# boom.ë want baercontlochte genocchtaf

then be twee boomenom biete mogen groepen:

tot dat ſy mertregen bebben gbelijtkebootbocſſoft

luttelminalebeboomen biebpage geplant oftge

boumcn3ijn:enbeten coſt niet meer batt oeffcttent

om bat betſelue lant baer be boogſepbe plantëſtaë

geheel moet geoefent meſcn. En ontbannen Dita

miig macb comen in landen baer gbeen houboſe

ſtben/opgacune boomen/boogiten noch hagenett

3ijn/baer menſontoe nogbert Crijgben plantſoen

hat count manbe mortelen/ſo heeftmy goet gtbocht

mat teſtbmijnen om te doen voortgſtomen en het

# het boogſcpbegbeplant van het heet, bea

jckmen boct inbefruytboomen en de tammit bic,

bankcertten#3ijn om te verplanten inhe

bouenwalſoo ſalmen dockinpgept open banbeſnila

beboomen/bewmelthe na dat ſpſullen volwaſſen

3ijn in bebooglicht bitte ende gegroept obeſen batt

het ſaet/ſtillen mogben berplantwerdenbacrmcn

begcerenſal:enbc baerent falbier haer afgemattt

voetben een atractact en beſtapittel/gin dat het

57 , ,, - - - - - - - 's- ) ll) . ::::::: Mooie

tºt -
- - - - - - -
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hooigaratetracteert 'ban het ſaet batnten#
enoe planten mij tufſtbë be boomen om het boſch

# helpenwel beſetten met boutombaer altijtg te

Vande maniere om wilde boomen te doen . . .

groeyen van zaet:om naderhant te

- - elders te verplanten. - - - - -

Cap.xiiij. - :

H#t is ſcketſale bouen gbeſept is/bat alle bodes

* *men tonnen ban plantſoen.ë/man groote ºogucb.

ten/ofthangbeuotongben tacken: embe om batter

ſommige landen zijn baermen qualit plantſoenen

machttijgen ſomatbmen betſcluegbeplant boeit

groepen manſact/gbeltjtmenboet beplantſoenen

pannetamme boomcat ommeſpittenbeenbemiſe

ſtbeube een balfgemetgoet lantsoft bofs/efibaer

ſaepen betſaet dat de boomen bpagen/bacrafbat.

"#plantſoen te bebben.
-

#Datig te meten/eechelen bieeycke boomen be

geert: oft taſtanien bietaftanieboomen mil bocht

groepen:oftſaet bat aenbe blaberg mantbe ablntent

epet/bie olmen ooil bocn groepen. ſkigen moet

beſe mbotſcpbcſabettoft omuchtë woonpcn in vlucht

bactAvette en de opclgbemeſte actbenie wat mocht

igenbetebelické baſt/enbebetſcluefact upcbcrom

bethen metaerbeen tooee potten boogc:#Daer nae

ſal oog goet ooeſen batmen die beſproepet/ef met

dactſttoo ottetbctet/om beſc# ſpauptë bie tot

ſaet oft brutbten boortg tonnenſuilen/nietafgetert

oft gebroken en met ben banbewogelg:enbcalgſg

beginnen te groepen/ſo ſalmen betſtroo upccbnea

ntenefibe quabe crupben ootooien metterbant/bie

bact onbetgroepen. - *
Daerontſalment be bebben oft biercans

te petcken bienten befaepen millantis en be ſmal

maken om batmen gemackclic foube mogen bet

pntruytoneraiwttrecken enocwtooien ſomber te

treden
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treden op beſclue hebben/efineſcluetr #Vrij

# , #
#btſmupten niet binderen en ſombe:menſalbit oor

bitumila moeten begauonte beſproepen nadat het

ſonne onbetig/oftſinongbenig ter be #oonac op
15, , - -- - -

- - '. ga w

ſenals fyfulltow boetehoogewrſen/ſnuigct:

mé bie merplantëincen annerat## i

ter mortel crijghen/##
maltanner/tot batſe betantclickt cht

ſulcke alg# € -

# hen ſtijgen #betig. Alſo ſult ghy moghcn ſtijgenban alle## ſ ſy? #
ttalbepatibº in

om na bcchant te herplanten op alfulcke

ſenalſmen begeert/cnne hcfc ſclue netplantt

men fullenſect wel groepen/hcºnclcke man

beſoogte zijn cſ dan centen onhernom/baero

ſalo'een banner niet mtoghenbütberen.
-

#op #
ſenbaermen geen plantſoenen #henneth en milit:

maet in landen bäcr meelbaiji,

bc boom.cn3ijn fbaerbintmen pſal#
een ſºciängctiftjtte octmachten:baerginſal # e # - --

lantben bact geen# jft# - ºº

henbaerſt gjendechte crüghen: jijfait ogthſectgoct3ijn. th lghen# * . * 7 - ' ,

In

wilt houtende het profit van ,'' ''

w# t ºn ##

ſcpt ſCato int boeck van tintin

ban noobtig te hebben #

b

noccbſomber beſe Inoeptetende mbt

t en uit

-
#

zijn beo? bagen cnhengo?nen/.

#####Flint E.

(TY32ber het ingeniepatingopt zijn ºm te heb

Q# #
- e neghemptinri

lottterſteig btw #



RIM
d tº

ben grootenacker.jaetſtuenſtchett

achtſte be ſtertke bagctfi marambc,

het eerkelboſch.# ſt

dat het principatiſte is het matet cñt boſ

en matet beeft men lichtclit macbmakë b

ben/bouen ſcheerboſchkeng cfi wilgenboſ

lantatie wateren en heriuieren: eñbebbênche

ſo’ntatbmen hdubaſtbende marampen maken/bâ,

# enbeboſch van opgaenneboomen/printipalit

ſtbeneben mci gerepiticbt eigbeſuytiert woºnt,

om te poen groepen: empt men moet bc boonten,

nbootbſten maer hip oft niet tatken laten bie,

# tbſctë/ om bat be mortel ont=.

laſtig väbanner afgeſnoepbe tatſkég: alſo ſenbct

ban braerbe betwoctſcipatſeſoupe beſtcbet hebben

1 te moeten bevoorſcybcafgcbouwpétatkenſ cſi

ft mafbontben rechten en de ſchoonſte tacken

# tijt bi#D!!!###

-- --
tbc.bnomen boogje op cnocota

#
bat in gocben tijt #melcke niet

mebermt en moptionge fcbucten enbc tot bout/

alſt wel beſloten en bt bemacttig wanne beeſten.

#Daeroutfalitkſeggen batmen iiit planten van

een boſch beeft me# pic man noobe 3ijnt

principalit om te maken een luſtige plaetſe te mea

ten het ſtronthoutſnt opgaenneboomen/bt bage

"#team - - - -, want betig al een maniert bºten en banner te
anten:cñwant een macrtinen banner/alg moois

g/baerumfalinen ontiuſfichept profijt en de

fragheyt octplaetſen/moeten een#

aanvºergrºeianalataan:
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van witboſchtbiat/isalſt ontrentbeboeueſtact

Drunelckt be plaetſe ig baert behcoat te ſtacn oft

gbeplant te zijn meltſcer luſticb om ſicnig:mant

Bonſijn bitictſche groenbcyt/merbltjbct cñ beta

bucgbet woonberlick ben gbeeſt. -

#Dc tooeebegbeneuchte is dat het boſch meſena

be ontrent be bocne /altijtg bol is van albcranbe

vogelkeng/bicalle de Lente en beſomerbeurt alle

ben patb enbc.be meeſten beci wanben macbtſingë/

#cnbcamber ſoorten man mogel=

#eng/opclcket ſancſcer luſticb om boonen igvenne

men becft begbenoecbteenbe bet gehoor van bicut

op bt boeite 7iſt batſp omtrent het boſtb gbele=

Clt 15, - - -

pc berbe ghcnoecbte ig/bat in het ſelne boſch

altijt53ijn veel houtbuyuë/ſpachten ſpreeumcit/

tranen/enbeanber ſoorten van mogelg7 beubelcke

luſtich zijn om te ſien vliegen eñmen macboot be

gbenoechte bebben in bic te bangben met plack=

fijcken/lagben/nctten venne met ander manie

tºC11. -

#pe bierbe i5 bat inbeſcluc boſſtben mogben

trefen conijnen/baſen/eetkoenckeng/cnbcamber

ſoogte van citpnc bceſfkens/ bic ittſticb 3ijn om

ſten/embe ſtet wel te paſſe tomen om bp telca

IICIT,

t?De bijfbe ig/batmen alſt beet opeber i5/macbint

tocle moeſen in beboſſchen/bemcickc 'p beſchermen

banbe groote bitteber goonnen/ ende vertoelen

en nergctſchenteghen be bitte;bact is oock groe

nichept bieb berblijt ſo mclaenbc tatken alg bea

neden op baerbe/bcmeltke bact#eit crupt blijft

#" / boot be coeite oanbe boom.cn bieſe be=

ett, ' * * * *

#gbargbyweſenbeianewinterintſel
me hoſch bewaert en be mp3tjbt voor het gbewocht
vanbë windt eñgroote toube/#t bâDe bod

- - - - - ſitClt
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men gebroken boogben: eſ gbp3tjt baet oot alleea

me mtben moltke baet gbp meitcbt beſith meſen

met icſen/ſchrijuen eube te bencken op in bingbert

bic gbp te boent bebt / ſomber gbequelt te meſen/.

oft ngbeſichte te moghen mompen ſter verre batt

bact/mitg. Dat bet geſichte tboſchoft behagen niet

en macb DDopgaen.

I5oucn be genoccbtcſo tomt baet oot becl proa

fijtgaf foo moel om bet moetſcl het beeſten meltke
beſcbabume i5lenbe batmen bact altijts# oft

crupt te upille bint/alg om bc ecdkclø/buecken noa

ten/caſtanien en beanbet oguchten bie be boomen

voortgbrengben/bemeltke bienen om metekenen

enot andere beeſten te noepen/bcbaluen batmen

noch macb met iaten bout boumen/ om mutſaert

te maken/berninghe enbe ſtaken om de bouen te

ſchicken en beſtaketſelg/enbe ontbe mijngaereen

te bpagben:embe ſijnber ſtrontchouten/taſtanicboo

men/oft baſelaetg/men ſal bem bouen beg boor=

ſeytig/noch bact mede mogen bebclpêomreepen

cſimijn baten te maken/ſobat tboogſept boſch niet

alleenc en ſal dienen om gbenoecbte maer oock

# profijt te hebben/biet baet toe wil gbcbrupte

Clt, -

#Door ſulcken mibbel en ſalmen niet bencken

battetlantbaerboſch afgbeinaect ig/min profijtg

ſal mtbrengen/ban ambet toonclant oft met mijs

gacttbeplant. - - - -

ſi)ct ig melmaetbat het profijt heel langeren.be

ſmaerbet bp toent ban van coorne oft mijgaerbë:

maet int laetſte toemt dat meoet bobbel in: mant

alg ben eerſten toſtgebaenig/ſo brengt benatuctc

De opgaenbc boomen cube ſtronchouten boortg/

ſonner buipe oft eenigben arbeyt van menſchent

het meiſke niet en is man toorne en de mijngaert/

be meldt niet voortsen brengen ſomber genueria

gben arbepbt, wacrom dat het lantbat ##
, - - - C
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toelſo heel profijte ſal by brengen als anbetlant/

enbe bet ſal bet bup5 tnt gemeyn maken/bet melc

# ſonbct bout ghcenſing en macbbcuboont mog=

Clt,

3ick heb hier millen int tolte metdaten eñ bere

halen be genocchte enbe het profijt bat banbc boſ

ſtben tocnt/om bat begbene btc ben atbept boen

om bie te planten / niet bencken en foubert bat ſp

ben tijt enbebet gelt batſp baet aen bangen ber=

licſentenbebat ſp niet en ſouben bermbombert zijn

int eerſte/banben arbeptenbelangbe mcrbepbcn/

gbennertt bat nabet bant beniicb.cn blijft begbea

nocthte eube het profijt ſombet toſt enbe baten na

commelinſtben. * * -

#Daerſſtabc iceſ ben man bië ſintte/batbc fijne

bupſman/bem ngoecb ſtelde tot ſulth planten ban

boſſche om te ºogoegbet begbeneuchte baet afte

bcbben/enbeogcoat by fijn boſch brengbe alſo na

ben bupſen biebp betooonen mil alg bpmach/ont

bact af begbenoetbte enbebet profijt te hebben/

mant ſtilcken boftbſal ten minſten te paſſe tomen

om te breken eenigen quaben en begbemelbigben

toint/bie bct buyg ſoubc mogen binbeten/in bien

bat mclgeſtelt is gelijtbatbcboort/cnbc mcumci

ſoube ombinertninogben. - -

Vande natuere eygenſchapende differencie

vande wilde boomen ende wat gront

-, datſebegeeren. Cap.xvj.

iNſſa nien dat bier benengbeſtbreuen is van tijt/

+ Ye oefeningbe cube maniere oin te planten alle

toilbe boonten/enbeſuicken oefeningbe gbetten/

batſplichtelitenne op torten tijt ſouben mogben

inben mag tomen/fo bccft tupnootſahelic gebocht

mat te ſchrijuen manbe natuercenbe ſoonte banbe

boonten biegbeplant monnen en begbemepnlick

# woonbeminne boſſchenenbe forceſten

battonſe landen/eube inttopte te betdaten#
# : - - gton
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gront batſe begeerenvenbe op matgrout natſgbe

ferenbe meerder noomberingbe en beprofijt boemt

ont dat de plantetggeenen berloren arbept Doen

en ſouben: cnbc bat betgene dat eenen brooghen.

en De metinen gront begeert niet en ſoube geplant

bootben in eenen leegben en bebochtigben gtont:

enbcoot om bat be boomen bie eenen leegen enbei

bochtigen grontſoecken/niet en ſouben gbeplant

tootben op booge cnbc broogeplaetſen/bet melc+

ke bickmiig een oogſake igbat beplanters bebto=

gen zijn ban baetlicber mepningbe/enbebat t'ge=

plant bet melckeſtaet op een plaetſe bie hem ton

itatie i5/niet te profijte en toemt. Dacrom ſalids

biet mat afſcggen niet batic mcpnc te beſchrijnen

enbe te bettlaten alle be natueren/Crachten enbe

#banbe boontenu oft te ſcggben batt

elcke ſpecic/inact alleene te beſchrijnen en betebec

daten be#cnbc gronben bacriſp beſt groei

penenbe beter mag hebben: embe dodk out te kent

nen te gbeuen bet berſchil bat bact is tuſſchen be

boomen ban cenberanbefoonte cfinanc/bcuuelta

kebequaemſte3ijn onteplantëenbeeet ſchabume

te gbenen.
- " ,

5ck meet met battet heel ſoorten banboonten

3ijn/bie groepen Ooſtumacrtg/ moeſtopaerts enbt

eouptopaertg/bie ongbptang onbckent zijn/cnbe

beujcicke om ben verſtbepbenaert wanbelanden/

bier te lanbe niet en groepen: man be woelckebat it

geenſingenmeyne te tracteren om bat mijn mooie

nemen alleene igt int coate te tracteren het gbëne

Dat man noobe is tot be plantagie oanbegemeptie

boomen biegbennepniick gebonden met best inbe

boſſchen ban beſclanben enbc niet manbe ogembe/

bbaeraf ben atbept ben luſt foubt noen bergaent

enne oock begbcne bic luſt hebben om begbe

beele kenniſſe te hebben van alle be boomen bie
groepen in in alle be Declen bannerwerd:hce

OOttt
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moont mogen stinſenbetevoetenbaetlicher tracha

tenveygenſchap natucte cnbc ſaben/bie ſal die mo

agen bleet genoecb perclaert binnen in Tbcopbla

g/inſijn niet beboet wäbei hiſtorie manbe plan

tenveñoock inſijn berbeboeti baerby principalick

:ſtblijft banbegbeſlachten ban be milbe boomen:

waer batbp int lange uctclaert de natuere/ſtertte/

tracht/#aet eiï be maniere bä alle mildeboomé te

genereren/bie ſo toelaDoſtmaertg/ſ2ooptopaertg/

# eñroeſtmaertg groeyé, abng ſalala

deene nu ter tijf genoecb meſen bier te betdaten be

natuere man mijfoft ſcg ſoorten man boonten de

meichegemeynlicgroepen in beſe landen cñoock

baetiieber ſpeeien en bc mat gront bat elcboombe

geetenbe ig, ſºmbe om te begbinnen/EDâet 3ijn int

generaletmeeſoorten man boouten/b'eencotemen

eet materboonnen. Die motet natucten alleene bez

eten betanten bati bematerë/becmbettenbe be

ege materachtige plaetſen. Anbet ſoecken cement

na enbe barteren gront bie bet ouerloopen

banden mater niet ſubicct en ig, ſºjaet eerſt ſal

getracteert met hen banbe upatcrachtigeboonten.

Vanden elſe poplier,wilghe ende ander

g . waterachtige boomen. Cap.xvij. . . . .

T)3et3ijn bier oft bijf ſoorten man boomen bie

*- mtet natueren groepen omtrent be upatcten/

bie ſomber groote bochtichept# groepen

enbe moogte tomen cñonbetauber ſo ig beelſc bie

tueeſt het water begeert mant ſpbcgeert interna=

tuctë mocl balfin het mater te ſtaë/ofttenalbernaint

ſten ſo moet de meeſtébecibanbe mortel onberbet

lagatetſtaen/anbctſing ſoubc ſy ſectqualitgroepen

ſabat ſticke natuere man boomcn bcbooien ghe=

lant te meroen in bochtigbe bcemben cube bpot

ckê die boot bebcemben loopêoft in matafſchen/

opmelcke plaetſen ſp ſect met groepen. -

Hoeſen boom groepet ſcet lichtelic eñtrijcbt ge=
T IſlâC52

*

w

-

::



3yo Dat v1. Boeck

macaelic mortel op mochte plaetſen/ontbattettoit

boutig dat veel nierckg beertende veel houtsoot

boompt op topten tijt/boog bebochtichept banbe opa

teten baet boo? bat# -

ſtegen macbbeſeelſen planten optwee manieren

oft van tacken bie gebouwen zijn ban biche eiſen

boomen/oft wanbeleuenbe mortelen biegbettota

ken momben mt be mochte plaetſen met baetlieber

aerbe/beubelcke men moet ſtellen opauber botbte

gronben/ſo bat ten minſten bebclft van beſt voor

telen onbet het materſtaenenbe boucn gbebecht

jn ontrent eenen bingbernickebattaerbe: embe

aer en tuſſchenveer batinente plantet ſoo ſalmen

be tacken moeten afboumen tot opeetten bingbet

na be mortel bemeltke baet na ſtil toebct optuoog

en beci ſchucten en betacken gbelijtk ben baſt

3Cºtº, - ', -

#Daerig noch een amber maniere bä matet bout

bet meltke my bier beeten upit oft ooeeth bout/ge

Hijt poplieren en ander manieren van boonnen bie

teiten be materen maſſen / eñ lancke begracbteti/

fonteynen enbe bekenbeubelckeſp veel gebruptkë

in3italien lante beriuierentanalen en de tonbup

ten manne materen bie ſplepben boot bacclieber

lant. De meltke oot lichtelic mogen geplantmoja

ben lantgurateren eñbeken/maet alûet gemache

licſt eñ profijtelieg dan iongbewpottelen/oſt biebe

ſelue niet crijgen en kan/man ſchoone en de ſtercke

#ormen oft tacken/ gbelwamenne wilghen
DEt. - 3 ::

#Danber ſoogte ban opatet bottt is begoilge/be

toeleke gelijt oop ſien by experiencict niet moeten

groepet ban in materachtigen grontenbevaſtaen

tºmatettende beſe plantagie van voilgen gbeſtbiet

gemepnlick banplantſoenen bie gemaect opotben

banbe tacken van de milgben/bemelckebcbooten

tebelick Dicke en de onoom te meſen/gelijt":#
-

Youp
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buyſt bicke: mant boebat fy bromet 3ijn eïbicket

# boe ſp meer totſchieten en be ſtertken ooot

Elſt, -

peſen boomig ſeer bifferent mannen elſe:want

ben elſe milbevoortel geheel onberbet water beba

kett/enbebe milgbemoil bouen bet matet ſtaen ef

"fijn mortel gotſpteyben op natte cſi bochte aerbe

bie neffens betwater legt/ſonnet be mortelghe:

heel inttooater te hebben;ſºgen ſiet oot bat be upil

:#aende ſtraten/bijcken cñ grachten baſtaen

het mater ſtaen/ banbe melcke bewoottelmaet en

gaet tot acnbetant van het water beel ſchoonber

#ijn boogbctenbebeter bolwaſſenen beteugdiger

ban be e bic ſhaen in materachtige beentben/

bemeltke altijtg gentepulick bewoogtel nat bebben

int mater/ . -

3lck en ſcgge niet batntë op hoogeplaetſen niet

en ſoube botn groepen mogben uoilgen/elſen/po

#eñ meet abattrachtich bout: nochtans baer

liepet natuerefg te voelen naſtaen het water/baet

#ſcet woelgroepen: cnbefjn ſp geplant op boogc

plaetſen en be bette bannen materen ſoo zijn bie

quaet omop te brengen ciïgroepen ootſeer luttel:

'ſo bat bonnett oan ſuichen boonten gbeplant na

baerlieber begbeette in een materachtigbe gront/

meer boute ſtilië ºntworpen baneupſent van dien.

op cenen broegegeontwat neerſticheytoft oefe

# batment baet toe boet/enbeſullen oock eet

g'I'ſ (den, * - . -

t # fcggebit/ ombatmenlichtelickmacb boen

# beſcboomen eñ winnen op booge plaet

fen/ met te begieten en de betamelicke oefenighe

te geuen/betuyclcke nochtans veel teſt/enbe iſt

Dat niet gecontinuetten voort/be boonten bie beta

gaen. ſjaet met bie te planten op baren epgenen

enbe materachtigë gront na ben beeſtb ban baere

lieber natuere/ſo ſullen ſp boel groepenen", oef=

- - - tºtſ
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feninge:nochtangombatſebeerſte iari ſp ge

#werden grootclick van boene hebben mt te

pmeppen enne te voeben bacrliebet mortclg enne

het bout bat bouen acnben ſtrupck#
is het beſte batmen mooi beerſte iactafleur planta

ſoenen boetſnoepen/ om batſe te gbennackcl

ſouben mogen meeben bacclienet wortelg/eñoot

om dat bc upint bie inbe ionge ſchueten -

berniet en ſoubcbocn log metben het melckenite

toile een onſake is van biete boenſteruë/bot moet

batſe oockgbeplant zijn. , , -. ,,

3c meet met battet niet altijtg bänoobe igſuit

hen neerſtichept te boene(printipalicbc gene bicſe

bcquamelit planten)om bie te plantë oft in b'acta

be te ſteken. #Jactic ſpreke bier voor begbene bie

millen bebecte papkeng cnbc gangben maken om

te mogen gaen eiï manbelen ontcte onné/bcubelt* *

ke ſy millen op tottentijt ſcenaoen groepentubeen

profiteren: t'mclcke ſp bocnſulië met tcplantfitt

bogen ſomber een te laten mergaen, génbe boog

moyte cnbcarhept/ſult gbp be#" enbene

- - - - en hier natmeiiiiiálle

plantagebcboont ſo mcl te planten/bat geen noot

luſfichept te cct en de meeroet hebben,

15ouen bicu te pot te acnmerkké/bal

en 3p bat toebeton te boene op cin nieu: moantſter

uenber ſommige ſo iſt ſeetguaet anner te planten

inbeplaetſe manoe geſtolucinſomnicrg bie groepen

ſouben om bat beſtbaouwcoie eerſt gbegro.cpct

ijn banner boet ſteruen cnbcbc outſte en de ſterta

e berbauthen be crantſte/ ciï boenſc onberblijuen

enbc niet te perfectie tonnen. Daerombehoogtmen

b'eerſte ſcet wel te planten enne te mcerberncet

ſtichept baet toe te boen/ om dat een ſake ig bie

#" macb berbaclt en bt gberepareert boete

Cld, -

#Den tijt van te planten milgheny elſen/poplica

ten en de ander boomen heeft altijtg ervan:#
-

meeſt
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moeeft beſt te zijn intbegbinſelban éºporthelie/oft

inttynne van Loumaentſ als de meeſte toubt ten

eig/bcupelthe bitumile binbert be nicum gbee

planteplantſoenen als bouengbcſeytig.

Vande Eſſchen,Vlederboom, ende

* . Olmen. Cap.xviij.

D#meſſtben begeeren mtbaerlicher natuere ee

men leegben materachtige grontbaer ſy ouer

bloedigergroepen ban op booge gronnë: matront

patſe gbemcyniick# te mcſen in

itech woateracbtitblät/maer niet ſoſcerealsbeubil

gen poplieréenne elſen.#opmogêoot mel#
boogben op mibbelbaet gtonbent en be plaetſen/

en de groepen bet obel. ... - - - -

De ſpinnen 3ijn geerne tot bactliebct nature in

bochte balen maet batſeſcet met boortg tonnen

en ſter boogewaſſen en recht en ſchoon man boute

toonben. ſfºotbtang iſt een bout batghennepne is'

enbegbeplant matig metben op alüerhttbc gtont/

boe voelbatſe veel beter voortg comëin eenè wet

ten cñ bochtigen gront/ban op eenë miobelbaten

gront:mact principalit ontſiert ſy be# gron

ben biebert eſirou oft ſauciachtich zijn/të ſpBatſe

oock mocht zijn. *** * * ::... ! ! !

# #Jſlu3ijnbct byp manieren ban ADhnenſb'eene is

biedeyne blaberen heeft en beſmert van boute ig:

de tweede heeft breene bladere en ben ſtruptrene

lick ooit:be berbe heeft ſeerbºtene blancre/groëeft

ſcboone emoe ben ſtrupcbptang geheel wittefineſe

topcelaetſte ſoorten ſijn be# biennen moetſten

t€# ſp maſſen beter eñbooger/ efibe

battten batſe beſtboonſte zijn ſoo moppen ſp meer

boute mtenbeſpaepben baetooijber mt.

7 (Han beſebypſoorten ſijnbet mannekeng enbe

toijfkens:oopbeeten be mijfkengbie meeſt myuch

ten blagenefigrouet ſact, ºpem: / DE*#
- w . IC

t
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bie minibet zijn efibaerlieberſact bzagen int mfne

bri manuc blancrg/ foo batſt ſchijnen noch ºntucht

noch factte magen. Tennebaerom zijn het belente

banbeſLanttpinningbeſchrijnen betoclcke paſte

licſepben bat beſcn boom geen ſact en broccb enbe

Dat bpgroepet van plantſoenen oft ſchucten van

melcke opinie #temelliugie. 32ochtans iſt ſchet

bat citblat een ozucht beſloten braecht int mibbel

ban bet blat mannen ºpline macr afbat ben spirit

groepet en bemoorts tocnttaalſt behoorlick geſacpt

mont, Cian beſet opinie is ſtoluniella eiip'erpctë

tiebeuoiſet.ſap.ntactt tmce bifferentië mij ſpinnen

# be ſchoonſte eñbootbftemoals

taDlnicntenbed'ambet ſoortc3itaiiacriſche ºple

mcn. Enbeiſt batmen van beſt ſchoonſte macbhits

bent. Die moetmen plantent on batſc ect groepen

en benicer bout5 moortgbrengben. Cbcophraſtus

enne banner 3uteurs ſtellenberminberoifferens

tic tuſſchengna brianbcnbatthcfc hoomen groet

pcat.3lchebbc biediertet upillen met claren/ bpbege

baetite bartbeblaberÉenbeban tbout/0m batmen,

bic te bctct-ſoubgſhtunen. - ; - ? - à

jgſget beſc ſootte man boomen macbmenſtellen

Yilenethout boomêon batſe ſcet na3ijn betraattte

ten mannen olmen:ſy begeeren ook ſuicken bette

eube mochte acroc fpgroepen gelijck.be olmen in

atic ghcrbetberaetbc: ſy moppert mt op topten bijt

#groeng.#Deſenboom heeft

etbout#byaccbt cleptic blabet5 gelijtk .

daueren en is ſterfcloë met het gemonte belaoë.

#Den cútbc is ter contrarienuoter maten ſcere

ban het gemopante gequelt ſo batinen bicooilg ſiet

alle be bladeren afgeten cñ boldeynegaten, GHang

bcſe ſoorte manboomen/ſo mei ºplmen / ſeſſchen

enne micbethout boomen/zijn de beſte oicalpee

eerſtgroepen7 enbe op topten tijt meet boutg, not

9093pct", "g. ,, - . . . - ..." 't
* ., 's, " , Vande :

s
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Vande Caſtanieboomen. Cap.xix.

D# ſtaftanieboom is ſterck en de noom bie

ſeer na ban natueren bereyckengeltjck ig.ſep

i5 bartenbe goet om unageng af te maken baet be

tbijgaerben opliggen en bentcetauber operckë bie

banepcken gewmºotbt mobé:ſºp coeint boort matt

betſaet man betaſtanier bie geſacpct moet gbelijdk

beecchcl/cnbc cocmt cer boomteenbe mompt ter

baerbout mt eube ig trachtiger balt bt epcheenbe

ig gbentepne in alle lanben:bp groepct principalic

ſect mel op cenen ſambachtigen gront/ macraloet

meeſt ſo batet bpplaetſen bic feet tct éponnë ſtaël

mant bp begbeert afhangen van boeuels cfigbe

bet.cbten bie tout zijn / ſtaenbc tegbcn het ſRoots

Den , : : : : : : : :.

betſact banbe caſtanië beberft altemete/ gelijt

bat banbe ccckcl/oft boog te groote broogte battet

niet mtſpauptcn en macb/oft door te veel waterg

het moeicke betaſtanic enbe eetkel in braetbe boet

tottcn/oft boog bc beeſten gelijt mollen/certnatip=

ſen en be fulcke manieren man beeſten/bemelcke

eten en de beſchadighen be taſtanic enbe eeckel

in D'actbe. :: ..., " , " " " . - -

a: |bet plantenefibegenë ban be caſtanieboonten

enne epckcnie alleleeng: enbe bicſe midſter doen

motſchieten/bic macbſc ſtrontken na batſe bnp oft

nietiaren hebben gbeplantgemeeſtenbenieteert

int begbinſel vanoc#Lente/waer boot ſp bobbel

totſchieten... . . . . . . . . . ' . . . .

Daer te oot perikel in gelegen bic broeger met

pſer te ſtrontken oft teſttocpêwpant dat boetſe bica

milg ſteruen. 15mbe iſt batter cenigbc tackcnt oft

fcbuetert ootcomen aenbenſtrupt int eerſtc/twocea

De eube berbciaet bie machiné man batſe mtſp?up

ten metterbant aftrekken te mule batſe nocbtcet

enne ionck zijn ſombet mts bacraen te ſteken， be=

'opelcke het beſttig, - - - - - - -

- &# . . 5 ij Vande
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Vande Eyckenende haer differencie,vande

Carpijn,Buecken en de ander dierge- . . .

lijcke boomen. Cap.xx.

D ze epcke is ben onuchtbarſten cfibe profijte

LZiicſtenboom die in alle beſe landen is. Daere

om heeft men altijtg inbc oude boſſchen en de fo

recſten bemaertbcboomen van beſctſpecicn/aisDe nootſalicſte en beprofijtelickſte. - vººr

agen maert man neſe ſoortemanboomen bnp bif

ferencien ; en beeltke bifferentie boe opci batſe in

onſc geineyne ſprake al eenen name hebben te me

ten cpcke / nochtans int 3Latijn bebben ſpelck eee

tien epgenen macm:b'cenſoortebect 1tobur/b'ane

ber zºnnetcue/cnbcb'anbet3ller. * *

#D'eetſte ban ban bcſebifferentietij ig battet ten

ſoorteman eyckéig bieoickcenoconoom zijn beba

benbc bentrontk beneben ſcet bicke/ opeetachtich

enbe ſterc/cnbeſeer groote mortelen uitgeſpeybt

lanc betaerben enbebouen opben tronckbic tomt

gbenoecb ig braecht bp een groote menichte man

bicke citbc ontgbeſprepbe tacken bieſcer lanc3ijn/

bemelckebeſlaen een groote plaetſe:enbe bactont

toondenſe ſcet ootjbt ban maitanbcrgbeplant/omt

# plaetſe bie ſpbeboeuen om bate tacken tew:
epben. - - - - . . --

Deſe ſoorte van boomen is hequamer om bete

tingbeafte maken bantimmerbout/ om batſe opa

gë cenêtronc bie ouerbettig:oot en zijn ſpſo boos

geen betont niet/embcbcbben betachen croin ge

noech en de ommegcheert. Gaan beſe ſoorte fictinë

veel boſſchen， bact be boomen grofenbetogt 3ijn/

ſcet nette man malranber ſtaenbe/enbebouenſeet

tbijbc ontgbeſpaepot, 3 : . *

Detmeebcfoonteig/banbe epckeboomë bieb

trontk biche ennelantk genoecb hebben t als mica

rentwintich oft berticb moeten boogevende#
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op bentront bier oft vijftackenbiebooge genoech

zijn cnbct.ccbtcºntact niet uitgbeſpucpbt noch ben

tront niet ſo ſcetc bebectale be boomgaenbeſoogte:

enbc beſefoorte van boomen iggoct om ſtijlen en

groote boutetg te maken Diemen gebruptt uit tint

meten/enbe oock om te ſagen enbeſte clieuen/ont

batſe meerachtich cñ batt zijn gelijt be boorgaena

be: (Han beſcſoortcſictmen oot beei boſſchen/bca

toelcke beter geſloten ciïgeſtoffeert zijn man boua

te/ban banbet baeticafcomt te ſprekent/ont. Dat be

tacken rechter op maſſen/embe ſoo meclplaetſen

niet en beſlaen. -

#De berbe ſoorteig/banbe epckenbiebunne man

tront zijn eiïſcertecbte bemcitkewoel meettich oft

bijftich moeten booge opaſſen ſomber tackê/eñ boa

ucnaen het cpnbe mannen tronck hebben ſp luttel

tacken eñ boutg, ſo batben gcbeelë boom niet ban

een recht opgaenbebout enig/enbebetſchijnt dat

het opperſte niet ban een croonken en ig. Efibeſe

ſoogte van boonten ſtaet bichte#met betoog

telen tonnenbeacn maltanbct/ eſiumaſſen te ſamen

ſeer boogcenberecht op/melckeboſſtben ſcet pgo

fijtclic 3tjn om te maken al beranbe ſoonte ban tint

merage/ſo mei om balcken te maké algaubet ſoog

te banlantenbe inibbelbaerbout/opelcke Dient tot

metſen en be balken te maken. Enbe ban beſt ſooza

te ban boom.cn/3tjmber beel boſſtben in beſcian=

DC11. -

QAlle beſc byp ſoorten blagen eeckclen enbegbee

lijcke blaberen ban bat ſommigbe baagben breebe

blaberen D'anbet inibbelbact/ cfib'auber minbct:

ſp hebben oock b'eeckelen b'eene langeteſt bicket/

b'anbet bickerende contct/cfib'anbetupat langbet

EnDC Dutttttet. - - -

3Rocb ban bcſe bypſoorten banepcké/i5 onbet

elcke ſoorte/mannchen en de mijfkë/?pc mijfkens

beetmengbenicgulick als theophraſtu5 ſept/be

5 itj gbent
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gene die meeſt brutbtenplagëefibe bloomſte 31ſt

batalſo ig batmen moet bcetentje gbcne bie meeſt

bzuchten opage/mijfkeng:ſo ſullëbäb'ambct ſoon

te bieminſtmuchtëbaagë bemannckègzijn:nabië

bat 3ijt nentë acn bet bmagë panbe onuchtë oftbate

fc onbruchtbact zijn. Agen beet be ononuchtbaet

manneheng cñ be oruchtbare mijfkë5. 2L beopbra

ſtug ſtelt een anbet bifferencic panben amberë bie

'onnatt.cbfbaer zijn opacrafbat it nu niet en incpnte

noth en wil ſchrijnen om be contbcytupille ſenbë

De begbene biet bcgeeren te moeten int langbe/ tot

3Ubcopbmaſtug in zijn berbeboeck banbe #iſtorie

banbt planten int ſtapittel vanben ſepeke boom.

#Deg geltjtgoot van alle anbet boomen baetit af

ſmijgen upil om bat it mijn eerſtvoorneinë niet en

ſoubt te buyten gaen. - .

2Alle beſtſoorten van eptkengroepen ſter lange

ſoobatinen baer toeſchrijft te letten en be buerett

tot bypboubertiaren toe: te meten / bombert iact

Onttegropen/bombertiaet om in meſen te blijnen/

enDe bonbert tact om te bergaen/ het melcke men

ſten macbbp.be oubeboſſchenenbeforceſten. ,,

zëfimiotgbat beſen boom late cñtractb voorts

groepet cfilate ſterft/ſe en moetmen bem niet per

monberen bat bë golm/ben cſſtbe/vleberbout boö

eñanbet boomenbie in bergelijcke oft beter act=

be geplant 3ijn ſtercket cñmeer boutgubtopompen

ban be epché: b'oonſake is dat benatuere oanbea

ſe boomen ig broeger te groepen en bt moeger te

ſierucnicnbcbe natuere van bepckcigliancſamea

lic nooit te tomen en langbe te waſſen en de late te

ſtertten:cnbc men can bc natucte niet bocn comen

boot ben tijt/gelijckmenſien macb aen een peert/

het meicke molupaſſen is in mijf iaten/ cnbcbe men

ſtbc in rrn iaten: embe oock o'ceniceft veel lan

gberbanb'andere. ' . . - : : : :

3 thſtggebit voor begbene bitterſtont#
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t

boonten enbebout hebben / mant ſp en beboogert

niet te planten dan cſſchen/ ºplmen/ef bleberbout

hoomen die ſterckclicgroepenvefimeerbouts mt

werpen in ſcgiaten ban bc epche intbien iaren.

2 ſegaer begene bie luſtiger profijtclickere cñgea

beuriger boom.cn cñ boſſchen millen bebben/boe

meibatſe dancſamer groepen moetenplanten ept

ken' taſtanicboomen/ſCarpinen cñbueckenbod=

menſmelcke (Carpinen eñbuecken lantſamicb ge=

noech groepen enbelanghebueren/ enbe morpen

tebeliche cleyneſchucten oot gelijt be epckê ſo bata

tet boomen zijn ban eender ſoorten eñ man cenett

maſſe enbe man eenentijt/alg mooyengbeſcpt ig. ,

, 19et is mcl maerbat bepcke begeert goede enbe

betteactbebie niet materich enig gelijt. De catpijn

enbebueckenboom: nochtans ſal be tatpijnende

bucchen boom beter optomê cñgroepen in eenent

ſteenachtigen gront/boe wel dat alle ſoorten van

boomten boebanich ſp zijn ſo ſygbeplant woogbert

op beter grontºſo ſp beter moorte tomen.

Cºgaerbaeriſſer die natuerlic begecrë goede act

bergcitjt be cpcke iſ datme mij dat bp woelgroeye.

31ſtbat bpgbeplant moet in mibbelbact aeroeſoor

groeptbyruibbelbaerlic:maer uuort bygeſet op ee

nê botten gront/ſect qualitſalnië hem boen bebijë

en be mortbonte ciïrom van ſchotſen, 52ochtang

De tarpinen eñ buecken boomen groepen mei op

miboelbaergoenen gront/cnbc mogen woelpgofi

teren in ſteenachtigbeaerbeenbegrouben. ,,

ſagen maect be putten broecb ciïintijtg/alg bier,

bomen gbeſtbreuen i5/cnbcalie behoogſepbeboda

men woonbenbequantelicker geplant in #ponchcle

ie na bat bc oogſt gepaſſeert is/gelijtaltijtg geſcpt.

is gbemeeſt. . . . . . . . . . .

ſenbe om batick boom mp genomë hebbe boort

te maten met route moorden om dat it mijn mooie,

nemen niet en ſoupe te buptë gatnſſoſalt met beſc

: - 3 tij tlegue
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clepne
memoniegbenoecb

meſen/ſenbenbebe geë
ſte. Die bebo p begeeten te bebben intiatie

gbt tot alle beboecken man
belantminningbe/be

boeltke gebceſit banbelen alle be beclen van bieru

hemeltke cenen pegelicken gbenoech bekent zijn/ .

opact in batmenſaſ mogen gbenoecb ſien tgbene

Dat ick biet tot gbelaten hebbe/om te ſcbouwpenbe

lanthept ban ſchrijnen.

- Het Parck vande wilde beeſten.

De ſituacie van het perck,ende het gouwer

nement vandewilde beeſten die

daer in zijn. Cap.xxj.

O ſ&J bat top niet en ſoubenachterlaten in onſe

boeue/maet af dat be baber beg bupſgbeſing

e#be meeſter ſouben mogen profijt trecken enbe

genoecbte nemen/ſo ooilië oop na be bequaembept

Det plaetſen batmen parcken maeckte ontrent de

boene/maerin men beſloten bout baſen reetaluertº

wilde berekenen/en biergbeltjcke milde beeſten/

om bat de meeſteren.be beere bäberplaetſen/ bent

altemets ſoube mogen berbuegen enbeſijn gbe=

noetbte nemen inbe iacht te ſien van de beeſten:

embe maert bat ban noobe maer een banchette ma

ken/batmen bact beſpijſt mocht binnen alſo gbee

rectale inbekeucken oft bottelrief bebaluen noch

bet bercoopenbat een fijn bupſmaniaerlica mach

boen van beſt heeſten. ' - - - - - - -

#et part moet ſtaen in bien. Dat mogelickig/int
boſtbman

opgaenbcboomen/afgeſloten met mues

ten/bie gemacct zijn van blijdken/ oft met ſtakets

ſelban epcken ſtaken, -

#Doom beſt plaetſebehoort een beke teloopen/oft

eenige aber van een fontepne/oft bp gebreke ban

leuenbeenbe natuerlick mater/ſoſalmen moeten

baer tot putten oft materingen granen en met ſtee
mentontſomme bemetſen en onder plauepen om

het regben materbaet in te bouben. " 3n

- len
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3in beſcplaetſe moet ooc3ijn ſecrgarſachtige aer -

beefiftuptboontë/maet onbcranbct ſo prijſhment

ſcer boot be obtſbe beeſtcn/bc byuchten banbe epte

ken/appclboomen pccrboomê/bagcappelboomcu

enbeanbet bergbeltjcke. -

ſºjaer een goctºbabet beg httpſgcſing enbehoort

niet te opeben te meſen met bc oruchten bic bcmt

bactbe van ſcifg geeft:maet inben tijt bat b'aerbe

niet boontg en brengt ende batter geen boctſclert

i5 inbeboſſchen/ſo ſalmcn ben# bct gcne bat

men dan ben oogſt bcupaert becft cnbc bic bocben

met gberſtc enocenckel terme/ met boomen cnbc

marckban upijnbeſien.

ſ&nbe ombat bc upilbebecſten ſoubcit unctë batz

men bent eten geeft/ſo ſalmè moeten in bupg beb

ben cent oft topcc tamine beeſten / cñ ſtcilcn bie int

parc:maat bicſulien ouer al loopen cfib'anber bp

een bergabcten/enbe brengbcn bactt eten ſtaet.

ſtegen ſaloocbat niet alleen boë inbewointerſ maer

oocale ſp mol 3ijn cñtongen brbben/ont bie te be=

ter tc boeben. mpacront datmen bichtpilg bcboogt

gae te ſlaen/oftct cenige zijn bic geupoppen bebbë/

om bicn graen te ghcuen.

ſaijen ſal ootten wilt bercken niet laten ouetbc

biet iaten ontwoorden:mant ſo langcupaſſct/ cribe

voortg gact bet webcrafcñwoont magberman ou

berbonv bacrom ſalmen. Dat betCoopétcupthic bata

tet ſchoonc cnbc ſterck ig.

1Ene (bert machinent moellattgebottbcn/mantbct

blijfta inghe ionck en beleeft lange.

De plaetſe van de Reygers.

De fituacie vandereygers plaetſe, ende

hoemen de reyghers regeren

ſal. Cap.xxij.

V# bebben int eerſte boet geſproken ban ſont

mige onecmbe en toilbe mogelen / gelijck 19aus.

men/talcottſche boenberen/ſfaſanten cñ#Limogen

5 Clt DC
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cñſepbenbattet mag groote turieuſhept biete boe

bë:wopſulië melſo neſe oft meer mogéſeggë bana

bëreyger mant acnneſen mogelen is niet bantoſt

te bocn/ſonnet cenich profijt. De 19tinten eñgroo

te bccten bie geerneiagen cñ bliegen bie mogêge

moechte rapcn int bliegë bandenſpatmat/om ben

repgct te bangen en beoot mat letkernijen baer af

bcbbë intepgerg piccſch te eten, ſjen ſcpt ootbat

ocn tcpgct een ſConinclicke ſpijſcig/maet beſe ge

noctbte ig bobbelen toſt, 3Laet ongban beucken

batbe baber beg bupſgeſingefibc inceſter mãonſe

boette een 191intc oft groot mecſter3pten batbp#
moecbte bccft in albcranbeſoogte ban iagê cñ uite

gen cñleckernijcban eten/ſo ſalt mogégcſtbiebert

bat bpaitemct5 ſijn genoechte ſal nemen inoë rep

ger/bet3pint iagen oft intetë: tenfal dan niet hup

ten rebë3ijn/bat op mat ſchrijuë bäbe plaetſe omt

reygers te boubë / om bat op int generale niet en

ſounê achterlatë bä alle t'genebat bänoobemacb

toeſcn/tot bcfraeyb3 en bol.comêb3 vä onſc boette.

. ADnt te maken een plactſe boot be repgberg/bea

meicht niet alleene genoecbte en gcue baten mee=

ſtetcºntact oot profijt/ſo moetmen ten eerſtêmerc=

bcn bat bê rcyger een ongeſtabich mogelig/alleen

leticnbc cnbc moat epgben ban ſinue/embe bie niet

en uboont ban op een plaetſe bie ben ſeet woelaen

ſtact:t meiche een onſake i5 batmen op alle plaete

ſcn ſomber onberſchept niet en ſal ſtcilë noch ogbia

neten beplaetſe banbe tcpgetg:maet allcendit op

een plaetſe/bacr ſchijnt bat bêtcpget int ouet olie

gen bcgoſt heeft ncbet te ballen cñſijn tuſte te nez

1nen algop een plaetſc biebcnt alberbeſt bcbaccbt.

Yoant be plaetſe banbe tepgberg moet om tubce

o?ſaken gemactt upctbë/b'een om betepgerg bact

te noeben en op te boubë/on batalg ben ſocerebe

lieuëſalna ben reyger te vliegë/oft ecnich heerlit

eñtoſtclic baticket te boene/repgerg ſoube#
\ EIJDEt,
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hebbčtot fijne mille. Dat beroïſakeig/omtelecke

bergpgerg biebaet voorbpm bliegeſmät bereyger

bic beſlotëig inbetepgerije roept D'amberbiebaer

boozbp bliegen/bcubelcke beſteinme geboortbcba

bëbc banbë beſlotë teyger/boubë op cñ blijuë bact

ſtille/ef inakë batc neſtë op bct bac banbc repgere

macr boot battoemt batmen als ſy bact eptrenge

broct hebben terſtont ncernt bact tongbcn / ontte

d: int teygcrg tof.

#boo upillen top ban beſluyten batmenbcboogt

eernment'teygerg tot ſal maken/ncerſtclic te letten

op be bcquaembcpt banberplaetſen/tc meten oft

ep be plactſc tot ander tijben teygerg gcernc ge=

ooeeſt3tjn:woant iſt batmen ben rcyghet beſlupt in

eenige plaetſe biebem niet aen en ſtact/ſo en ſal bp

baergbeen profijtbocht /maet ſal terſtont ſteruen.

52och beboet oock mibben boo? betepgctpc te

loopcn ccnige loopcnbc bcke/ mant ben teygct is

eenen mater oogcl cfi is gecrne omtrent be matea

ten/enbeleeft alleen batt palingen cubeanbetbet

gbeltjcke lettenbe biſſcbcn.

De timmeragic wanbe repgerpc moet ſtaen on=

ber een blauwoenbemel/cfimoet opclbichte afgeſlo

ten zijn inct lattë cnbc gefaccbbebatbcrg/ ontrent

perrºbi.boeten boogcl cſi botten ſcct moel gebcct/ont

Dat betepgerg bit pact boon by bliegë gemathelic

ſouben mogêncſtclë bouê opt bac battoe tepgere.

ſeJen ſalſcſpijſen met leuenot palingë eñanbet

ber gelijcke miſſtbert/altcinctgooc met perinenſia

oot met vleeſch van toolucn en bonben depncgca

tapt: men moetſt oot genoecb t cten geiten om bie

bet te maken tegben batmcnſe mangben mil cnbc

gebrupthen in banckctten' cnbc niet om tonghen

te crijgbcn: mant luttel teygberg ſtellen ben tot

eperen te leggen cñtebrotbenaie fy beſloten zijn.

3eſalniet cencnootſcggen/bat indien de beere

om ſijn geneutbte te hebben int bliegben banden

- tcygcrg/
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repgers/ neemt eenigërepger inbereygeriet ſo en

macbbp na bien niet vliegen omtrent betepgeric/

macr merre mâ baer:anperſingſoube bp beteygers

vannaer met meembêſſo mei bic bact moo! by olie

gen als bie beſlotë3ijn: mantbic bact boot bp blie

gen/ en ſouben baer niet meer millen neſtelen opt

back banbe tepgerie/ cfibie baet beſloten 3ijn ſout= .

ben betſtoort operben enbc byeeſc bcbben boog

bct ſciut,

De iacht.

Datter dry manieren van iacht zijn. Cap.xxiij.

V#ons voornemen/ſo ſulië mp mat

tracteeren bandeiachtſ niet bat opp toillen. Dat

onſc babct beg bupſgbeſing ben amberſing ſal tot

beiacht begeucn/ban om altemetg ſijngbcnoccbte

te nemen/cnnebat als byanberg niet te boenten

heeft / inbc plactſe man ſlapen oft tc broomen in

ſijft buyg.

43 Jact nu3ijnbet b?pbetanbe manicrè ban iacht:

b'cene ban miſſcbcn/b'ambet ban mogelen/enbe be

berbc ban micrvoetige bieren/ gelijck van bertcn/

binben/milbe berekenen enbe baſen.

3in alle beſc byp manierëſal bem mogen oefenië

pc beere man onſet bocuen / maet principalickint

iagcn banbe biervoetige bieren:mant b'cerſte be

boont ben bienacrg toe man een laet/bic begbcplie

gcitbatchg behooren baetlicbet tijt te bergeten te

biſſchê mnettet angeltocrbe oft met ben biſch totf/

om batſchebben ſoubcnecnige extraombinatie ſpij

ſc ontt'ſachternoeng oftt'ſauontst'eten. #De tacbt

manbe mogelë is ecnicbſing nermakelic, nochtans

iſt battop milien 19lato geloouëſo ig bic eet one

bel bäcbel.HE)ctiagent banbe bierboetige bieren ig

als een eerlicke oefeninge altijt geblupctgemeeſt/

efibanbe rechten cñmetten toegelaten principalit

be gene bie niet en gbeſtbicot by nachtc/cnbc bie

niet beſtaen en opont boog lebicbcpt cûstraat:
s 811

-
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banatheptſmaet omte bercrijgé meetberbappere

bept/lichtichept/luſticbeyt/enbeſtertte van lichae

me: niettemin bet3pboe dat ooit de meeſter van

onſet boeueniſt Dat bp een groot beere i5/ſal bent

altemetg mogben oefenen enoc ſijn gbenocchte

nemen intiagben / na dat bp ſijn binghen biebp te

te boenebeeſtal beſchikt heeft.
Deiacht vanden Hert.

VVat honden dat goet ter iacht zijn. Cap.xxiiij.

D####
milbe perckenë reecaluê cfi baſen/geſchiet prin

tipalit met bonben/peerben/cfi trachtbcg lichaë5:

altenietg metgaetneef netten/ eft alternetg met

daken oft tante betg:maet beſc timet manicten ban

íagen ſijn eer boot belupe/tleynmoebige cñ bet

baerbe menſchen/ban boog beſtoute cfibrome/bic

beiacht beminnen meet om b'erertitie beg lic

baems ende bc genoecbte/ban om beletkernije cñ

duſt betkelen, - - -

ºpeiacht bonben/bic gbcombineert zijn tottet

iacht/3ijn bietberbanbeban bagge/ooit/tog/gtan

enbeſmett. - - - - - -

#De mitte zijn de beſte/mantſp zijn ſubtijl inbe

tencke/ bapper cñ bierich/ cñbic nemmermeer op

en bouben dan iagen/ om cenige bitte biebeuren

macb/ſonbet op te bouben om begbene bic inct be

erben rennen oft om t'geroepeñgetier betinenz

ſchen : 1tochtan5 millen ſp gbeuoicht zijn cnbe

geſelſchap hebben man het peetbeoolc/ ciï ontſien

mat het mater/ſonbcclingbe inbc minter, alſt tout

tbcbetig. w -

Daer na zijn de roſſe/bicoot ſterftout zijn ente

acnnemêbe/eiïgoet mâ reucke/ſect met machten.be

boom bepaacktijcken banden bert bptang banben

aert banbewoitte/uptgenomen batſe obſtinater zijn

enot quaet om te fatſoneren, noch en mogbenſoo

wel tegen bebitte niet: ntact ſp3ijn Dapperber en

* bierighett
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bieriger/notb en vleeſen water mochtonbeefiloo

penonverſaecht eiſter ſtoutelic eñiagen gemeyn

iic geerne ben bett licuetban eenige ander beeſte/

mact ſy en omagen niet vcienaben baſe. , 's

#De graume loopcn na alle beeſten bienten ben

boct iagë maer ſpen zijn ſobapper noch ſo moon

nittalg D'ander ſomberlinge begbene bit rog van

bcencn3ijn treckenbe op t'ooitte/ nochtans zijn ſp

bierich en de ſcet copagcug. - -

#De ſuperte zijn ſterºcſi onoom vanlichame noch

tang zijn ſpieccbeñcott van been en ſpen zijn ooc

niet bappet intloopen boemel batfeſtet goet man

tieckcn3ijn / byccſcnbc nocb mater noch doube:cii

ſoecken meer ſtinchébe beeſten gelijc milde bettke

sten/boſſen enbebiet gelijtke bananbcr/on bat ſp

het berte niet en hebben noch bt bapperbcpt om te

iagenenbc bangen bc ſnelle bceſten.32u mits bat=

men gemeynlic ſept/bat väalle grootte gocbcbon

Den 3ijn/ſo macbgbeſtbieden battet bapt niet bele

Ett# tot be beucbt beg bontg/ enbe batmë bint

ban alle ſoortc man bapgſcergoebe eſiſchoone bon

ben:bacrom ſo moet een bont panimat bapt. Datbp

3p/ont ſchoon en be gott te uocſen/baſe nabolgen.be

teeckenen bcbben, ſtoet booft inibbelbact grootſ

eetlanchimonpicbban bacet en plat:beneuſt gaten

# cſi mijbt:be oogcn bacebt ciï midbelbaet aicz

(beienbenen gbcbootbt/bc billen grof bc lance

ken bgcet eñ grofcott efibit man bpen/ be baſen cſi

beenêrechte cfi upcl geclauct/bcnſteert bickcbp.be

billen en bereſte bunne totten epnbc toe:betbap,

onber ben bupc batt t been bcncben be knie btchcy

het platte banden moet broogbe/ cft gelijck bie man

ben nog eñbe claumen grof bet achterſte alſo bog

gealſt boogſte. Dcrucbcboogt copt enbe gebogen

iemeſen/enbcbcteucianck. -- .

#De bedieningenâ beſctceckenéig beſt:bewijde

tienſe gaten beteeckcné eenë gocoë bont van riete

kC113

>
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bitterſtbeplaetſen.

ken:be geboocbnclenbenen cñ beterbte baſerten/

beteeckenë bappetbept:beſteert grofaent'gat lät

eñ bunncaen beteynoe tbcteeckent goebe ſterckte

battlenbetten/cñ bat ben bont ſtett manaeſſeinig:

#)ct bapt batton bet bë bupt/bet.cccktnt Dat by ata

beytêntacb/bnetſenbcttofb matct noch toube;het

been grof bc poetbäbebogefibc groue claumê/be

tectkenë bat by be moet niet pct heeft eñbat biſtett

op ſtjn lebëis/onniägetedoopéfond bête beſubaté.

3: ſºjen bcboottte bocben alle beiacht bombé t'ſaar

men in een bequaem bonben buyg bat:baet tocgt

maettig om dat ſy maltanncrſouben kennëeft met

ftaen/om batbc gene bic ſamê opgcuocot 3ijn mal

tanbet beter berſtaen cnbcbcininnen. Dan be bon=

ben biebp een metgabert zijn cnbegbenomen want

- 49actiieber coſtſal moeſcn bgoot/gbebatken ban

een berbenbecitetopen een betbcnbcci gerſten/ciï

een betoëbeelroggê:om battetalſo gcntengt bijna

bg/benlicben berſtijcſi bet bout/ eñ bcmattt boog

beelſtecten: moant maerbet niet ban rogge/het fott

bc beniieben te veel bocnſtbijten/enoc maert niet

ban ſupuettetºpe bet ſoube bemliché te batt inbcht

bupt maken/macrom batinë o'cen moet onbet het

ander mengen. Hln.be mintermtoetmë ben nietſch

geuen/principalitbe gene bie mager 3ijn tû beber

ten tagen:ntact bie be baſen iagen/ itemmetmeet/

om batſe niet en ſouben gbcbetich mogbert op be

#ote beeſten cijgbeen mcremeet maken manoe

laſen/be melcht geïncynlit loopé olibct cñ tuſſtbë

be tammebeeſten oin te otit plicben. De bottbcn/bca

melchebanſouben ben baſt laten loopen/onteiaz

en betämc beeſten, ſºjaet bottbê bic bettêiagë en

ubčt nict boê / om bat bê bert boogbergbegoken

koopt ban ben baſe:cñoot onbat 3ijn bleeſch bë be

ter cñietkerlickerſmaect bä ecnich anbet, ZL'beſte

bleeſch batmen ben ſoubcgbeucnmogen/ cñ"#
&.. . . . . p
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ſpſteren af mobenvisvaneſelgenoemuplet maet

oſſen bleeſch toepen bleeſch embe bier gelijcke/ ent

ſmaeckt ben ſoo ſoct niet; het bleeſchbatmen ben=

gbeeft moet eerſt gewilt zijn/ ombatſe gheen kena

niſſe en ſouben hebben oanbe beeſte/nocb ban zijn

bapp. EDe geſchitte iagecg boubcn bele banDe pota

gen oft butſepotten bie gemaect zijn ban ſchapen

vleeſch/gbepten olceſtbenne van betoſenbooft!

boot be magbet bonden bie be baſeniagben: en.be

men moet altenietg onbct beſc butſepotten mat

ſolfet5 Doen om te betoncrmen.

3ſt bat bebonbëſiet zijn/ſoſalmen gebrupcken

moeten benavolgende temebien:tegëiupſenſolo

pen en ander gemontebaer bebonden bickmils

inct belaben zijn / principalicboog begroote bitter

moetmen die int matet woonpë eñboenſmemmen

oft ten minſten maſſtben en de netten met Decortie

bie gemaettig in goede quätitept met tien bätool

ië moilbekerfſt/ woilbe maticlepne/ſauic/toſmarin/

tute/patiencie/cnbeſc5 bantbollen fout/altſannen

toclgbcſoben/ tot bat be crupbcn bernielt 3ijn.

ſDin. De mormente boen ballen/moetmen nemë

# ſpiegbelbarſt gbebroken alocit/gbe=

ooten ongebluſcbt calc/gebroken leuenbt ſolfct

ef ſamen te mcycke leggen in oſſe galle/tfi met de

bochtichept beſtrijthen be plaetſe biegbinfecteert

i5'manbc boogmen, - 'º. * * *

Qlle be bonben gebetë3ijn ban met opoebe bon

ben/ſo moetmenſe terſtont negen anael achter mal

tanbet boppé in een pijpe bol gee upatcrg/oft bpge

breke bä# 'materbaet biet nteukë5 ſout

in geſmolten zijn/bat ſaiſe bclpen batſe niet raſcus

be en mozbcn. Ignbc geſchicbet bat gbijt niet tere

ſtont gbetcmebiett cnbcbt/cfibat ben bont alteca

be quactgbemoorden ig ſo ſult gbp om te bewaren

banner bonnen van t ſchie quact7 neerſtclickpaer

tegen zijn/bat een bullë bont niet en loope/":
-

CIR
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|

hem terſtont bootſlaen: mant het is ontntogelicte

geneſcnſulcke raſernije. Dctceckenen van fulcke

Bulbeyt zijn dat hy beſteert geheel recht op hout，

bekcic ſeer ſmart heeft foubcrſchupmveñeen bloc

tie enbc D'upccrg geſichte. -

', ategen be quabeſceren/mclaetſchept eñfcbomfta

bept vanbc bonnen/moetinen neinë bappont olie

van notë/anbetbalfpont tane olieſt met pont ont

ſinect op pöt gemeynchonicbianbctbalfpötaſijn

efineſe bingen latent fantenſieoëtot bat benaſijn

balfittgeſoijen is ciïban bact by boenſpiegelbarſt

eñ genicpnë batſt ban clrg twee pont cñ een half

nicu mag een half pont:cñlaten dat ſamenſmelten

cñban baet in boë beſc nanolgëbe popctg:autocra

balfpont ſolferg/tmee pont getefineert toperoott

tmacifontenſpaene groen/eiintakenbet een ſalue

af:maet cermen die met beſcfaltte ſtrijchen ſal/ſoo

moetmenſc maſſtben met mater en de fout.

Hoe bonuëmcroëbicooilegequetſt op veel plaet

ſcn pcg lichaeme manbe miſbcwerckenen/ennetta

pc plactſen batſtfullen gequetſt 3ijn/moetinë bent

ſchicken ontbic tegentſen.3|g bc voortbe inbê bupc

cñ Dat bebarmten baet oot content fottbctgcquteſtte

jn/bieſalmen ten eerſten moeten tocper inſtekel

cfi ban van binnen ben bupt recht tegë be quctſite

ten leggen een ſnebeſpecg ciï napêt'mel bactotter:

1ttact aett Elcke ftckc banbetttaclbe mtDetm.cn Dcn

braet knoopen en teltken afſnijden:foſalmenoot

boert alle be quetſueren die op amber plaetſen zijn!

ſtekende bact in altijtg een mintte ſpecg.

#Cegen be mortben baatbe bonbenig t'ſaphatibe

reobc cooleſeen ſomberlinge ercellente balſemſter

ſtontgbelept zijn.be op be toonde om bic terſtont

toe te beeien.

37egen be canckerbie inbenoten banbebonben

comt，neemt een pragme ſcept mijnſtcë/ſalarmo=

niac/folfer/fpaenſch groen/laet beſt bingben al ſas,

- - - a , men
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men wel onder een mengbenefiintomponeren met

mittê aſtjn cñ ſtert matcr/cñ wonijft bact nihcoe ben

tancker negben Inorgcnſtonben. - 4

3ſt dat de bonden macr batſe geloopen hebben

hoo! pſclingbc cnoc anoct quattuococc/ oftgbca

ſuponinen bcbben inriuterë en vijucrgint octrooi

gen van de beeſten geheel verſtijft zijn man toubt:

ſonoctillen terſtontaig ſp woeberghckcert zijn in

het bonden bupg/bit ocarntcn cſ Droogben boog

een groot bicci cijbant wijnen ertoe ſtrijcken ben

buyck om t'ſlijtaf te trijgben.

#Dicooiig ooth itt loopcn ottet belben cfi ſteene

rootſcn gaet bent bel banbe voeten: opacr tegen

ſect goet ſai 3ijn batnt.cn ccrſt bact moeten maſſche

inct matctciïſotit/ cñ dan een platſtct makeban

bopcrg man eyeren gbeſlagben met ſtctchen aſijn

cnbc t ſap van piloſcile. - - - -

3ſt batſy intiagcncrgcitggeſtchen hebben gez

toccſt met t'ſchctpe banbc bcrtſhoornen/oft met

bent bontoetvan topilt percken/ſoonloctmen cen

placſtct bact opleggé mambe mortelman wacluoog
tel ſalttc ban incliote/olie mâ tooſcht man citgetten

bcle: cnbc cct men bcſc placſtet bact op legt/ſoo

pijnchebben. ,, - -

Hoe dat men de ionge hondenfatſonerenmoet

4 . . totter iacht. Cap.xxv.

menië niet genocchbatmen beeft een en groo=

* ten hoop goebt en ſchooncbonben/bicbetect

henen bcbbëman bentbt cñſtboonbcyt bie mphict

yoncitgcſept hebbê/maet men moetſe leerê cñfat=

ſonerë totfcriacht:bacrom ſal bacriieber ſºonuct.

itcut ten ectſtë ben icerë berſtaen tgclupt manben,

boorne:lecten ſwemmen eïit matergeunoonema

ikcn omt. Dat ſp te Dapperbct eñgcfcictet ſoubë zijn

ont de beeſte te becoolgëin biëbat ſp.baet ſalueert

in loopcttbc tittieren oft ſtae,lbe materen,#Daer na

# : , ## tClg

ſalmen het bayyaf boenwanbe plattſe bact ſy be
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-

ten boogſtë eeng ter toelte te belbelepett: ttochtäg.

niet boo? Dat ſpſcſticn oft achtien machtbcn oubt

3ijn/mant boon bicntijt cn3ijn ſp noch tniet geheel

ſtcrcnoch maſt genotch bân leben.ſtijact principaa

dit moetincn upclinctckcn tot opclcheiacht batmen

bie begeucn en ſchickenvoil/t'3p onn ben hartſtcia=

en oftbc inbc/oftt'nbilt pcrchë/oftbcn baſe. Ypät

uickébecſte alg gbyſe voor b ectſtcrepſe ſult boen

iagben van fulckg ſuilen ſpaltijt ghcbacbtitb3ijn

iſt bat gby bculieben bacrafcitctcgbeeft.

ſ3 Jen macbſe oot in biert bat mogclicig ſmoggêg

niet doen iagen ombatſp iſt batſy gbeuboonc3ijn

bc cocire banbe morgenſtont tii content tciagen int

beete mannen dagbeſttict meer en ſtilicn milleniaa

gben als ſp gbcnoclt hebben bc bitteber fonnen.

ſegen macbbe tongbe bonden niet leercu bin=

ment beſlupt mantgaerncombat de beeſtenieten

boet bantontſommeloopen cñ macb alſo ghcſicut

meſen man allen ſijben tot allen ſtonbê: efiiſt bata

menſc ban baet na bottiagent ſoubet gaettte enDe

Dat bcbeeſtcuoat bette loopt man bact ſofttlicn ſp.

bie terſtont nerlaten. . . . . . . . 2 -

ſect beſte ſal moeſcn/ om bic te htttt te lceten eff

te fatſoncrcn/ batmen allebei ongbe te ſamen ſtel=

iet# bier oft bijf oubc /alfinen. Die wil bocht'

Iglſ (IJClt, * - , - - - - -

e## den hert moet kennen,ende weten ſijn

vertrec ende plaetſe daer hy is eer dat

- men hem iaecht, Cap.xxvj. ,,r: t...

peſtoningbcn 19tinten cñgrootc beer en benz

toclchenallcen toebehoort neiacht maubë bertſ en

3ijn nictgbcubooneben bert te laghen voor dat ſp.

van bemiager verſtaen bebben bocDanich dat ben

bertig ioncoft outfcboont grootſ cubc bic meetaj

Dicb igte iagcn: baet na inactbatbc legct banbettº

bettig, 5 -

- : - - - it. , . . . . . . . . . . .j

#Dciagetſalkennë benauwernomeñne ſchoon
' , en 24 à ij bept
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bept bamben bert boogt bonniſſebat bpſad mogent

#vanue gebaentemannen moet/vanbe platta

en baerbp boom gbeloopen is/wanbe keutelg bie

ben ontvallen zijn/bande treben ciï boetſtappen/

en be batt het oogijucht. - *T- - -

bannen moet groot eñbacetſoe biclebit

keeñbmeetſocſplete banbë moet bleet en open/bct

been bleet/be boogne battben boctcott cfibidke cij

niet ſnijbenbe/beſpotc oft boetſtap tontefigrof,

ſijn teetketten ban een ontben bert. KitoogtB en ſul=

lcn ttcInntetmeet De Uitbc betten ben achterſten

moet booybet ſtellen int gaen ban be mooiſte mast

maet achterwaerts blijnen ten minſten omtrent

biet bingerg t'apelckebeiongeberten niet en boë/

want in batcſchmcocnfo ouertrebertſymettenache

tcrſtcn boctbc boogſte/ gelijt een nurple bieſtratg

boor gaet.#De#inbc heeftgemepulic ben noctläc/

ſmal cube bol/ntet depncſnijbcnbcboorttent.

#De keutclg cñ ben byeck danben bert en zijn in

alle tijbë bambéiate niet alleieëg/tmantb'echte zijn

elijt oftſe gemgongen maten en bamber plat. 3In

# eñ ſºjepe ſo maken be oube betten baet bup

IC cptal plat/efi3tjn behucteig bleet/gtofcñbit=

kcſſo iſt een teecken batſe3tjn van hetten vantien

tachenote oot be boornengroepen.3ht 3junius en

3lultug zijn bc'keutelg grootcupyongclg enbeſcct

ſaechte nochtang baer Hijnbet ſommige bicſenotb

plat ſchijten tot half3luiting. Een manbalf3uliug

totint cpnbe ban gpogſt/3ijn baet keutelg grofeſi

lantgchitoopt/opclgetartelt/geſutccttoftbcrguit:

ſiet batt/boe batmen onb epben macb be bet=

ten batt tien tachcn/battDe oube,

#De paſſagen van beu bert beetmenale een bert

paſſeert boog een tatkacbtitbboſch/efi mettëboog=

men ſtoot tegen betacke wanbcboomen:maerboot

bat toemt/inbicnbct booft banden bett booge cfi

brettig/ſon ſullen bepaſſagen niet ſter bleet#
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:

ſ

heenen: wantvan ſuicket boorbocals by picn

Jan bekeniſſe die beiaget behbémacb'banbe paſſa

gen en i5maet pan3luliug aftot Gºſeert: mät b'an

het bier naarmben te weten Gijeerte/April/faijcpcij

gluning/ſoberamberen be betten eñ mompen mech

bare hoorné.âopbtginnen vanbemacht van 3 pril

nieume hoornen tot te ſteken tfiſo be 490itste bed

ger dimt eñbat de ſpijſen groepen en bartet mon

benſſo ſullen bact boommengetatt3ijn met ſojueel

tacken als ſy bat geheel iaettnagben ſullen libpal

biert batſe zijn in goet#
en hebben intenmacbooch hºpbe tacken manibaen

hoornenſeggen hoe onthat fy zijn: mant inreerſte

iact en hebbenſe noch gheen hoornen: inttºoeebe

iaer hebbenſe bact eerſte boonnen: intberoeiact

bebbenfer miereſſes eft acht tacken/int bierbriaer

acht oft tientackë:int bijfptiaet/tië ofttmaelftata

ken:intſeſteiaet/tmaclueſbcertbië oftſeſtien taca

ken'int ſcuëſtriaerbehbë harehoganen alle betaca

hen bieſpenamermeer bebht ſullë want ſpen were

menicbfulbigen niet meer dan in bepitte:ſagenſat

nochtâg altijtgbt oubt kenné algſtbe plactſcbaet

pe bootnen ontgroepen bleet cijgtaf hebben zºnen

boolne ſcerbithet melightbulteert eñgbeperlett

techte/be bgonnen meer bgcebt ciï mijbt ban Ittala

tanbct ſtaenpe/ban#embt ront. - 4

g: #boot beſcrepen/ſal beiagetootnogenſcggen
oft ben bertgroot#chög oft#
loopen van bebonuëtopantallebebertë bie

oft mijoe ſcrebeninahèloopen langer ban negene

biccotteſcbreng hebben lenbe3ijn bapperberdicba

terenbeban langbetaeſſent. . ::

ſamenfiet oftbcnhert bonge man heenen is en de

elijtsmat grootte en de bitte bat zijn lichaem

heeft intaenſ en wante plaatſen actiſanthe eat by
gecomenig int bicht hant boſth/inbc noten en De

int btttttte bout/gocht bp gelaten heeft tuſſchen zijn

tºt

3. 8 tij ben
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ben buyttee menerghtworpen heeft ſo booge ſala

menſtggen dat by man bccnéig. De biete mannen

lichacifiſhtrctmen op bepben ſijnen/bact ſtyn lit=

en acngeraert beeft, woant by ſal bacrgebroken

ben be b2oogctackcitouet bepben ſtjben/cnbe

baerbootſalt gbp ineten mogbtivſtjn hitte. '

, aemigatnbt het oortjutn mailben boofdc/boe dat

be betten oubet zijn betſp cet bet booftgacn opzij

ië pfinaer toe tegen de bieke boomtië, waacton als

#bat te tackett mantbeit boont ghca

ſtoutaircijgebloktayijn ſofatbotneten bcbootba

pe en uitcteuánce batte boonië: hoe ſpel dat beſt

tecristºlen niet merchclitoſtfchtv genoetbcn3tjtt.

ºns doortg het matjtgeſtbiepen dat beiagbctboog

btſe voorſtpot tttekelig be kenniſſe hebbcuanben

pubertein efigrootevanben bert/cfibät by noch

niet tuwstcrſijnen legitief beplattſe baet bp bent

fotttttttogen# ontact afvºer

feigert te wijtſett inbet bp hebben centu bracke bië

fcetfray van ſoechorſiëen etcellent van riccken/

om bat bp te beter ſcube megbcntiethen be nocta

#vanbë bett; efibaet en tuſſchen

ſobcboottbc iägerfect ubel te meten meeſt alle bt

laetſen bactbcm beti bert vertrctt/bcobelcke met

chcyben3ijntta be inacabé tij tijben vanocniare!

goant be betten betaliberëalle macnbëvan plaet

ſteſtſpijſt nabat be éoetme tlint ºpäctoiit meeta

men in ſºortentint bt hertenfotchen superbe bep

betij tarttariſchen/ usaetaf# gaen goeyben op

t'ſopheng chblocnten/ont benſelitettunebed te bren

gben in bate natuerc.natat ſy getupft hebben en

####rſ ºpctcnibië vertrekken ſpint

biepe vande boſſchetſ om opte meſen van ronde

tuinben ſucceſſ pſelingen. #w#gtmaatttttºcbben

ſp baerplaetſe op beſtjochtbanbeboſſchen/ef looë

pctt na be# en cfit'groen toont gelijt tog:

geen vergelicht 3m épotchelle shooterte'E
W. , ºf: -
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- settebaerbommen afleggen/fo bongen ſpbertina

behagen cñbaerblijuenſy Debeelcmaët bat! 2pril

enoe ſºjcyc.3|it 3 uniug cfi3ttitu5 loopen ſp tnbe

bouboſſchen cñ na tºgraen cñ ban 3ijti ſp tot ba=

ren octſten ende beſten: ſp gaen ban ootte opatct/

ont begroote bypochte bicic alterrett / cnbc ogt.be

ſcet ſtctckchittcefibnoochie/bconcltke ºpcchneemt

ben batt entbc ne bochtitbcpt bant'boſch/ cfibout/

bct upclckebatt begint batt te montactt in 35eptente

bct enbeſpctobcr/ſo nerlaten ſphatc baghettºcube

bootben heet en be beſpringhen bc inücn / ban en

hebbertſe gbeen ſcher ſpijſe noch plaetſe/ maitgbat

ſy oolgbcn pc meghen bactbc innen gbepaſtett

en de boorgeloopen zijn met de neuſe acn D'aerne

om uit te tiecken/ſounct te mercken oft na een

wintte riccken gft ycntant ergbens merhonghen

dept om bcn tchinneren: cnbcloopen alſo uncl by

bage alg bpmachtſmeſcnbeſo rafenot na de inben

aatſy intynen batter niet en is dat ben lettë inacb

oft binberen/cnbedenen batt byſcet luttelaints/

mant ſy eten alleent mãt gencbatſy voor ben uit

ben volgende altijtgbaren mech/cnbc bact lancs

bat bt inbc is gaendt/embt tten principalith tic

groote roſſe tantpernoillen/ bemelcht ben toen

ze beter piſſen het toet/macromoat fy in ſtichon

tijt banden iategott te Dooben zijn watet battºirt

noiſon goct ware. . . . . . . . : : : : : : : :

3 &iet boe bat beiager ſal int ghetteracl 1noghen

incten beplaetſenbaerbemºntnbert vertrechtſon

batby bent niet eloetn foerken en ſaube bact b?

niet ghemoont en igte meſen. ſtuaie by boo? bt

inibbelen. Die my dyiet gbeſcbrcticht hebben htte

ſckert ſalomcfen man ſunplaetſe ſno en ghcbrectlit

beni niet meer te meten ban ſijnen partitudiereis

leghet ! enne aan dat neerſtelickte ontberſoccken/

ſooſalmenmoeten ſmorgengſeer moech gaen ter

plaetſettſbaerby weten ſad dat hem ben bett bere

# # # 3 à tlij trctt
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trett boom bientegenmooi bigêtijt/geltjcoop bets

daert bebben zich ſal niet benadepben ſijnenblat

he/om te tiecken beboetſtappen baatben bert/bcb=

bcnbc ben eerſt bencuſe gaten natgbemacct met

ſtercken aſijn / om bat bp te beter tieckcn ſoubc.

#bpſaloot dat mogben mercken bp beanbct ttec

kenen bic top bebben gbeſpecificeert /te wetenv

aen be noctſtappen mannen bert/bc boomgan

ghen/bekcutclg/bc ſchleben/bcnebertrchingberty

en mrijuingbeu oan boornen/bicbp minnenmacb

onber be mcgbcn: boemel dat beiagbetin beſcn

hem moet regulcten nae bc binetſchept panbct

plaetſen baerbp bent ſoect: manauber prattijcke

1noctuten obſcrueren om te binden beleger marte

ben bert inbebouboſſtbcn tauper inpeſaplanbcny

tñamberinbc opgacnbeboſſtbeſneuvelthc meerbe

booit geweten te voefenboog experientie eft prate

tijckc battberiacht/ban bp tºſtbmijnen patatten bact

affoubc boen moge:cñoocon bet totbept willen

en ſalick bact niet ooozect afſpreken.
g Hoe datmen den Hert moet ia- . .

eian ghen.# ineename
getgbetonnen 3ijnbe/ boom bele ſoccketts/

D# heuniſſe wanbe grootte en de mannen

iegber mannen bert/ſaltomen zijn rappoort eocn

ten toninck/oft ſijnen becreï (want op bebben

gbcſcpt bat beiacht banden bert ben ſtoningbew

#epinten en begroote beeren toebehoort)bentpne

ſenterende bekuetelen vanuëbert bi poogt

beeft/eſite httttten geiten alle octeeckenen oanbë

bert bic by ſal geſten hebben: battſal bebcete no

# batbcuut utc ſtellen om beubertte#

#varianne van "aantraneIept 15. 4, is 1 º 12 º

op ben geombineerdenbach ſtalen beſtekcrg

pccroc moeten gerect zijn om intotgbette moerb

tottertjben/bcbbenbe wananaraman:
-7 - iſ; i i- C
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ben/ſo toel blacken/loopcnoeminben / algbicint

leſſegaen citbc alle hatc# gctontcn 3tjtte

bctet plactſcn/ſo ſullen ſp upcbcrom ncerſtclit on

berſoeck bocn banden legbct bambcn bert/ſo opcl

inct ben bracke/alg met anbct miboclëbicſp bin=

ben mogben / cer batſy be bonden ſtellen opbact

plaetſc/ſo melbic loopéſullen als bic inbelcſſe ſul

den blijucn.

. Als ben bert mannen ſteker gewoate getoonben

ië/oft gbcroken manoen bracht/ſo ſaluten moeten

ſtellen op bnp oft niet ſcketplactſen / pc opinben

in deſſc / on bat bcbonben bie inicſſc3ijn/bpſtant

en beſccouvgſottbcn ntogbcn bocn ben ooittocht bie

mocoe geloopen zijn, oft verloren ſtillen hebben bc

voetſtappen vanbcnbert/cfibeiacht mannen bert

bocbet betnicumen, ſºfiſtulcke bonben bic in deſſe

ſtaen ſullen ſo metbenoë geombineert zijn/batmen

by gebackc battbc cctſte/bielact loopcn cñiagcn/

eñ Dat belactſte hennemanbeſtcretſcipapperſte cij

ſtraftſtcbonoch ſal 3ijn/begocitke bê bert mict oct

bolgbert en ſullett van achter gelijck banbet/ntact

# ſtoutclick cnbc clocckclick van boten acne
BlICit, - -- “, ,

#De coppelcm bonbett geſtelt 3ijn.be op be plaete

ſcn bienten ſal moeten bat bcbequacntſtc3ijn/ſon

ſalmen log laten betoinbcn gin te lagben/ttae be

# bact ocht bett ſal gbeſien gbeuoccſt beb=
W. ! ! ! a 5% ! ,

Dcſtekerg banbct iacbtſuilen beloopenbt bon

bett behulpitb3ijn/cnbc bolgenblaſettbc beub

me om be bonden moette genen woonpenbetacher

batt boonten op pc tocgben wattben bett ontbcin

ſijtt Dapperbcpt te bcmenten banloopen / itt bien

'battet beiaget van ſbactbgte bottn niet gbcoach

en beeft al 5 bp ſoeckenbewag btitlegbetºbattbcn

'bert/oft peerbe ooitkſclut/ctvbat ſpioglicten bc
'goinben onttc loopen cñiagcn, 3ſt": 11IIst:

ſt ſt
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bat bent bert geloopêcomt boombp een banbe bene

ben bonnen bie inde leſſe geſtelt 3ijn/ſo ſad begene

Die beſclite ijcwbäcrtaeninerckcn oft ben berf niet

berbolget en koopt dan eenige banociagenbcbon

benvooatitbanſal bp terſtontlog laten eñ otitbina

ben cen bcnbc oan ſijn upinben altijtg trompcnbc

ciï toepcnbc (Wmogpenibe tacken ban boom.cn Daer

bê hcrt boomloopë moet:ntact ſict bp bat beiagêbe

bonbcn baer niet en zijn / eiïbat by ben hoop niet

ett boogt banbc genc bitiagen/ſo en ſal by fijn bon

bčniet onttoppelê/nlaetallcene gacſiaë ben meth

bie bent bert bottben ſadſom ben genë bie iagê bact

afbe koetc.tc bocnciointe metë oft ben bettig bicz

melt met bol.cbt oft cen amber/ont dat altentct3 ce=

nicbanbet bert bacr macbgbeſprongen contenwot

bletſe/boogtgelupt mantbe iagerg te boctenbe te

ſpeetbc. , , - :', ,,

i: #pact en tuſſchëſuliëaltijtg beſtekcrg te peerbe

bieiagen bebonben eñ bact ontrent3ijn oln bic te

bcrwocckéen meacrop benuoccb te ſtellen iſt bat=

ſergeralten te verlieſcu be moetſtappen/cñ ben recb

ten ontch niet en volgbcn, 3 - , ' ,,

ãºp moeten oot gatſiaen bepmattijchen bannen

bert/bemeltkt als by be bonden maſtbpheuſictt

alle neerſtichept boet omte ontcommen cnbc bact af

te geraken boenbe meeſberanoclooſt practijcken,

, want ſomtijtggaethp ſocchenne bollenvanne

ander beeſten cñbet.cbt bembaer inveſidact bebon

ben voorbploopenſnic bat niet gericthéen tennen

ombat by fijn vier moeten onbetaenſijnenbuyck

boutſtäſijntnaeſſen, lactgacnteghen he mechtige

beyt manner aeroë: by becſtoot uit malſchept onter

natiteren dat hy meiweet dat de beubë beter riet:

hen ſtineuacſſem tft ſijn voetſteppé ban ecnicban

berbecl batt ſijn lichaentzſDnt beſc booſt practijcke

"viomarumentsweten wanne:#
1 tºt 2 . . . . . . . . . . . . 1 #fo is

alſ « | |
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tackelt bootbeingäägen van het pickc vanochof

ſchen bact ben hett bootloopen ſal'oïntatntcn ſuſt

bt mogen wint en ſtinlaetſte voetſtappen bruncle

hcſcer na begoijſen ſtillett bc plactſcüaerbp ſalbct

berghen (neſen. * . * ,' ſ t . . . . ; ; ;

ſtitchietg aigbertſbertſiet bat bent bt bontcit

íagen rfibat by beinbactaf niet ontſlaciteit kan ſo

loopt by ſocchen ban b'cenbichtcplaetſe inb'anbct

be legerg battbc in bent en ictige bettttty cfitnaccitt

# onbct bact# /iaaitchietsiepoetb

bie voetbmet bein en boetſc met hêeoorloopë me

ten urcoft meer meetbgefiban perſatt by die zich

bnttocint lancerenigen ſubtoorthºbic wetjot ciï ber

te gelegeniemt alle wegen: tſiiſt dat ſijn beproth

boö? fºtocl tiecken vanöcbonden tfi bernuftbcpt

tanbciagberg ontbcdt oponbt ſco keert bpopcoct

lanchgſijnen eerſten uperb om te breken ſtjit eerſte

boetſtappen gift alſo be bontë te#
nafoöpt hy op cettige beerbaite/bcºnclcke by bottt

ſo lange alg ben ſijn ſtercte blagett math, anafaſt

kcliſië te belettëſo ſtilëbit te pcerse sijn ſien woâ

ticer ben bert bent geſteit heeft diabet anect milbe

beeſten en be ü5ccbſoepen ſaſ met de ſelite/ om te

netwerken te oubciagenbcbonten die in

ſijn bebertte de volgë rennenbt altijt ontrêt beti

bin buipe cfibyſtafit te boene glibc iſ bat pgbert

bc beetbattc genenten heeft ons be bohdetitcbo

merlieſcnbeſocht circucke van heilig want tig

atttiataſketlep bieëctiläiitkebe beetbatte tot pent

beantúcht dat tot botnfuyiten, fobat ſtof valt ina

#tithjäfiben? b moeten bittepeerdt

op Vaetotſten # ſlae oftſp'eeg

igtje boetſt int0gtn baatben bettſ enbc

#Ev tº - Ge toepen.be/

Hºbittbaty,# gaan er#! - -ºpen

- 3 :: 3 - ZU"gbte
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3 Cºgbebeurt oot altentetgbat be betten loopers

ouct bette berbernbe plactſcn bact be bonben gee

men reucke en tonnen gebebben om dat ben reutz

ke mant niet ſtercket is ban vanoë bert via de bon

ben bouben ban altemetg op maniagen/hebben.be

inbe neuſe gecregë beſc quabetcucke. #Dan ſullen

bie te pcetbc3ijn opat moeten 'mt ben toegetijben

met bate bonbeneiiale ſy bact noo! by 3ijnſoſul

ien ſp be bonden mocber laten iagben en de ben coa

vagie ghctten. . • - - - "

#ºomtijts loopt ben bert tegen begint/ombat

fijn tocht ſoube verſttopt uponben/tij niet conten

tot DCit#bonbcn:enbeoot om bat bpſou

bt mogen botſten tºghclupt banbcbonben bichcnt

berbolgen:ban moeté bic tcpectbezijn gabe ſlaen

beboetſtappen banbcn bert, -; , ..

g, 15ouen bien/baetſijn herten bemeltke in#
ben mt baten leger ſtillcbouben mompenbebenſ

11en boot be lagere bietepeerne 3ijn op batébupc

enne gelaten benlieocnval oftſy om wanbebonnen

baſtgebottben te uperben ſcetmoebe ciïmat matë;

ſuiche malſcheptbemijft/bat ſpſeer boortrapt zijn

tñſectlant banacſſem/omlange mooabe boubëte

loopcn bactbetroumenbcopbarcſtertte:waerpin

natbeiagergſults unclgabe ſullëſlaë/ombatſeſou

hen beliſtencñ prachtückenbauben bert kennen;

ºmantby gclaethem ſomtijtg mocbe eïntattemts

"#nenvi . ::an Jiins

beſe:iſt batby##
bëſtientaliteit boottº w-7#

- toindcecbboutſtchêne behantple #
- ſrunckelt oft maggelt ingtºnghoenen: ciji

by onherſteugecuigêmenſ beſmet het boofte

groote ſpronghen boet/ om te bemijſen

E# ſter# w

rt cñogooge heeft ſomber ſchupin/eiïöe tonge

s? 'g 2 inghce
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ingetrocken.3ſt bat bp intloopë beboet ſlupt als

oft bp metſchert ginge/ citterſtont meber op boet

e#poocht tcloopen/bicopilg uptſlibberende met De

moeten/eñmet bchnien tegen bactbeſtootenbe/tii

volget gemeyniitſjn megeruia iſt dat by wint cea

mige bagcſſo loopt by bact neffens ſocckcnbc een

gat onn boot te gerakê/mibte bat bibc macht noch

be tracht niet en heeft om bactouct te ſpringbcn.

gile nu na lange loopendiſten en partijchë ben

bert mocbc enbc matig / cnbc bat bp niet meeren

machboebct ſtacny betlogen hebbcnbcatie bope/ſo

berlact bp beboſſchen enbe foyeeſten ! enbc neemt

ſtjtten loop lancg bc belben/oftnabe nacſtgelegen

ſaplattben cñbotpenſefi bact opompt bp hem in ee=

migbc reuicten oft ſtaende materen macrboog bica

mide ghebeurt dat bp bem uten oogben macckt
ban. De minben. mattt inbe bcibcnig bentcuCa

ke manſijn moetſtappenſcet depnctenbca

be bcriuieren en beſtaenne materen/ſo heeft bp be

practijckebat bp gentepuliceer metten ſtroom nee

betupacttg ban tegëſtroom opmaertg ſmemunten

ont ben bottben ſijnen teutke te bcneuten.

#ociagets ſullen toeſten batſuicke ontloopinge

banden bert niet en geſtbiebe: mant iſt bathyſija

men loop neemtlancke ecnight mcibenſſo ſullen ſp

neerſtclit mettë geſichte gabeſiaen beboetſtappen

battben bett cñrnet gclupt baubenboogtte be bon

ben merhitjben en netweckètot een nieuwe iacht.

315 ben bert gbeſprongen in t mater/t'ſy om bent

te merberſchê, oft mooi ben voterſtë toevlucht ban

ſijn leuëlſo ſulië beiagerg ſien macrºlantg bat ben

bcrtſal intmater getomen zijn/enbebaerſulien ſp

moppen ſcet veel tacken leſ met machten ben bert

op be paſſagie/inaet ſien ip-bat by boten matet nict

en comtºfn moeten ſp baet bomben boen in t mater

acn/oft in biëſp nrccſc.bcbbé batſcverfijuëſonne

# ſutieuſcDoen halen een boomken/ oft"# ſp

& - " UOCHlz
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ſaxmmen/bcnſclucn nactt ontdcebëeiiiiit matte

gatn met echtë poignaert in D'ccn bant om bein te

booben: nochtang en ſtillen ſp bcm niet aenballen

ban in een bicpc plactic, mant maert bat ben bett

gront babbel by ſouot pentant van beniieben met

bc boogticn quctſcu ntogê/ maer int biepe en heeft

bp gecnntacbt.

üoorts moetmen groote mijſbcpt gebrupthen

int betbolgen dan ben bert bietepnben abcinig/

geheel mocbceſintat cügbeert bopc mectcn ijccft

van tlijftcontbaagben, want bpig ban ſcetſongea

lic en ſtoot niet fijn boonenbeerſte maubciagcrg

bic bp gemoctett kan: macrom battnen mijfſclic te

mettkeſalgacitint booben banden bcrtſenbcbem

ſcluelt niet te ſcetauenturen. -

Qlig ben bertſad gehangen ſpn/begbenebiebem

benſtcheſal gbegeuen bebbenubcboottterſfont te

trompen t'bettrct/on te bergabeten fijn macbc taa

crg eiï bonbë: cfina bat bp bêrechtë moet danben

ert ſal g# bcbben ben ſConinc oft ſtjiië

#ccreſſo ſal by ben bert in ſtuckcn beplen/ nadat

bijt mcrſtaenſai.4efioot niet vergeten. De bonden

tuere te genen/ont batſe gebcntkeniſſe ſoubë beb=

bcn vanúciacht: #Den bracke/bcuocickc boot ſtjtt

rictken ſaigbemocſen hebben bent degher battbcut

bettºſal bpgetten bet booft eñ bct bette/alg t'gene

bat bent ban tecbt5 woegen toebehoort: ben ambca

tettſal bpgbetten ben badgefibe herſenen banbcht

bert:oft dat beter ig/boot nemcncnbeſntjpenbat

in cleyne ſtucken in een panne met taeſcrtefi tenna

CtCnt te ſancti ntet upatin bloct battbcn bCtt/Cit

oo tctſtont be tucte ſtellen op t'mcl banben bert

Dat opt'gate ontgbcſpreybt ig/enbc bact en tttſs

ſchen ſaf een pcgbclick ben bemne aenue mont

#" cube trompen om bt bouben te merblij=
Clt, - - - - 's

ſºcn platbaltennets na beſc cetſte tueref norb.

* CEtt,
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ten attbetteboent metbetingemant banbenberth

t'uocicke bc oppetiagct al gebcci bêbonbê mompt/

nabat bpſcopct getocft becft feit dat getoont heeft

bottbcnbc beſcluc om boogeteiïtcubblebat bcbon

ben het ingcmant op eten fullë/ſo berblijbt mcuſe

niet tºgclupt mannen bootttt.

. De iacht van t'wilt vercken. , ,

Op wat tijtvanden iare dat men behoort te iagen

t'wilt vercken:endede teeckeenen van een

goet wilt ſwijn. Cap.xxviij.

D# t'obiltſumijn ig bcci ſupâctDetentbc

ſo2gbclicket ban banden bert/ om batt'milt

ſmijn gecnſing be bottbêcn utceſt/mact betobacbt

ſcº cñ betbolcbtſe bicooilg ſciute tot in bact mupte'

ont met fijn tattben te betniclett / occlcket bom/

puintipaliciuben buyt bytang ongbcutſclick is:

macrombateen geſchict iaget bicſorgbc boot fijn

bonben braccbt om te iagë ben bcrt/bct teccalf/eit

ben baſe/ct1 behoort ncinnactmicer t'opiltſubijnt te

boen iagen van ſtjn minben:mact ect man een beet

Doggë/bcnmelcké bet ooiit ſuoijn een rechte prope

is:oft voor t beſte/mibbel te minben omte vangen

niet tºgaerne/oft te booben niet beſmijnſpgiet cnbe

"#ck my perclaten ſtillen. | | | |

3dit ooiſbeſmijnen en zijn niet iagbeng meetbt

alleene bt genc bic noch geë mict iaten gepaſſeert

en zijn al iſt dat ſp ſtootte/Bickceñ met 3tjn:opät na

be pict iatëſo magcret wiltſumijn man guberbö/eiï

bcclicft terſtont alle ſtjn bcucht.ſeg.cn ntoctſcootk

niet tot allen tijben iagê macrpaintipalit als ſpits

bare ſaiſon3ijn cñ memoiſoë te meten van halfáoep

rëbre tot in December/algſy beginnë hect te mot

Dë:bocmel batſy in april cñ Gºgcyc gemachclicket

te crijgen zijn int gaerne ban op eenige andere tijt:

vanoëiategom dat ſy in beſc twee maennë mcel va:

ſtcrſlapébâop eëannettijt/ontoatſe ſterckctrupoë

- - CtCld

we

-
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eten/bie bent blott beroeren en bebompen doen

rijſen inbeherſenen/melt ben in ſlapc bott ballent

ef ootboog bat beſiente bent'bloct bernieut/het

toelckeb'oozſake i5 ban baten baſtenfaep.

#De lager ſal bant kennen en metë beſcboonbept

ban t miltſmijn/cfit genebat meerbicbig geiaecht

te mcſen boog teeckenen/te metë acnbc boetſtaps

pen/m20cten/tmentclingbenen.be Draeck.

#De fo?nten battbe moetſtappen groot eñbgcebt:

benepen banbe moogſte boetſtappen/tontefibicke.

t ſcherpe manoeſtjben banne noctſtappéberſleten

ſomber tceckête geuê man ſcherp te moeſen:bc biele

bRect/be ſpleten grofcñ open/ mact mebebat tre= .

ben moet in b'actbc op het batt ouer albaert gaet:

alle beſc bingen bcmijſen bat miſt ſmijn groot eff

ſchooncig. #Deg gbelijts be achterſtc poetſtappen

hneeber en mijber van maltaubcrëban bc mooiſte/

bemijſenbc bitte tuſſchen de beenen. De rimpels

tuſſchen de ſpleten enbcocbielen ift batſe gebeurt

3ijn in blaernet fon bemijſen ſpbat betrebcn groot

eñlanc3ijn. Weet licteerkenmanbemoetſtappen bica

pe enbe byeet bcmijft oot beſmaethept bätſmijn.

#De wroetingenant'miltſmijn/niepe eñbycent/

#gbetupgebanbe bitte cnbc icngbc banſtjtt

OOIT,

#C'mentelë battt'ooiltſmijn/lant/incet eiïgroot/

heterckent een groot milt ſmijn: oft net alſt mt bë

ſlijt loopt bacttingementeltberft/ſo ſaintëmogen

ſten begrootte in bc ingangen man be bitte banbe

boſſchenaen be blabcrg cñ crupben baert'ſlijtacn=

tonnen ſal: mant alſ mott'ſlijc loopt/ſo blaget t'ſlijc

met bem/bemclckcbc blabcrg tectkent inben in

gant/bpbe meltke menſ en machboeboogbe enne .

bithe batig:oftt gebeurt oot altemetgalg bet milt

ſmijn wel beſlijttig/bat bcm gaet wonijnen tegben

eenen boom/wact dat een tecckcn lact van zijn

* * * #Dg
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#De keutelg van t'ooilt perckengtofefilant/be

teeckenë een groot milt ſmijn/boe wel batſe beiae

get niet en beboogtte brengen inbebergabetinge:

maet bet moet bent genoetb3tjn bat bg die beſiet

ter plaetſen bact bp bie binnen ſal,

Van t wilt ende tam vercken ende vanden wil

den beer en de ſoch. Cap.xxix.

ſê biffctentie tuſſchen be opflbe bettkef13 cttoe

tamme / ig beſe. De upilbe berckeng int gaen

ſtellen altijtgbare achterſte moeten inbe boetſtap

pen wanbe mooiſte/oft ſcet na/enbe ſteunen meet

op be nepe oft ſplete ban op debielen 1 ſtuptenbe

bewoonſte moeten/enbc treben gemepnlit in baet

be met de tanten bäbeſchoen beooelcke ſpberbycp

ben ban bupten. ZDe tamine perckeng/ openen int

#be boogſte boeten/ſtuenende meet op be bie=

e ban op benepe/cnbc baten achterſten moeten

trebet niet inbeboetſtappen manoe boogſtchef beb

ben bcſole van de boetë bol vleeſcijfbeuoticke niet

en kan cffen maken beteeckenen van de poetſtaps

pen/geltjtbic bät'milt ſmijn. Deg gelijcg ſo won de

tet milt ſmijn biepet in baetbe/ombat het booft

langer beeft:enbealſt toºnt opbefapbeatketg/ſoo

boubet gbeerne eenen ſtreke/monottenbelantsbe

ſclue boze tot battet ten eptincts: twoeltke bet tant

bertken niet en boetſ woant bat en moet ſoobicpe

niet, noch en bout oot eenêſtteke niet geitje t'ooitt

betchett:ntáet oogoet nu biet batt batt/ Ooijbt ban

inaltanoct loopében mccrg onttbewonen/ſortnet

bat bewondetingëaen maltaubet continueren. 150

iten bienalsbemiſbepertkengutttoomcloopêſſor

bellen ſprgraen oft toont inttonbe/eñbt taintme

berckeng niet.' ' , ºr 3 : ,

De differentie tuſſtbent'manneken en toijfken

banbewiipe merchengig beſe:bebeecſtbarnebeent

meet met fijn achterſte beenëints",bât. De#
2. : CIRIDG
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en beſtelt gemepnlit pachterſte voetſtappen op be

tant manot mooiſte wotmaerts/om be upijbe van

tuſſchen be beenent tiibctlooten/ bicben. De achter

ſte beenen boeit mij bet optfetten:t'\meltke beſoch5

niet en boen: mant ſp3ijn pbel tuſſchen be beenen/

t melcke noctbatſy engergaë. De ſocb en beeftfo

# biclen niet alg ben beet/ cñ heeft beboeten

anger eiſterper boge/eiï1neet geſpleten/beboet

ſtappen en beſoien manbeachterſte boeten enghet

Dan ben beet. " -

Denleger van t'wiltſwijn. Cap.xxx. -

Txotitſwijn en heeft geen ſcher moonſtcbe' om

Ik bat niet en boet dan loopen man b'een boſch

in banbet/nochtangift gbcernc bent boubenbe in

tlant en beplaetſebaert geboren is geweeſt: embt

ít1 bien dat#woont manuchonbemt eenige

# oft boſch/foſalt altijte voorloopé eñvliepen

betopbouwen tot battet is in t lant baert gbes

moppë beeft geopecſt/eñ ban baet bat getonnen is/

maer bat bemlactbenchen bemaertte meſen en De

inſijnſtertreiſagen pinbet oot albcrmeeſt in platt

ſenbaer veel baſenoten cfibueckenoten zijn/want

het etet lieuet ſulckeſpijſe baneechelen.

Het vangen van t'wilt ſwijn.# -

A#nu beiacht ban t'opilt ſmijn/biebe

boeft meer tracht man menſtben ban van bott

ben/ombat be milde ſwijnen rechte moomberg was

bouben zijn niettemin men macboot bonnë bate

toe gebruycken/maet met ſulthct boomſichticbept

Dat beiagerg te peerbc altijtg geſtelt 3ijn onberise

bonbenefit'ſmijn benaumen.be alſo ſeetcalgſp mag

gben: mant alſ hem nerlabenſiet van bonbenefi

iagers/iſt bat metten eerſtenaeubal ſecre benaut

eñgebmongen mont/ſo morbet methaeſt en bever

lieſt ben moet/efiban in ſtebeban ſijn gramſchap

te gebgupcken tegen de bonbenviſt bebooongen de

blutbt te nemen?Dan moetmen oot loslaten#
": ,, 2 inig
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:

mige mittben niet banbeionge/maet banbe outa

ſte cñgeſchicſte om b'eerſte bonden te helpen/enbe

tſumijn te meerbc vlucht te boen nemen. En men

herf niet meeſtnpat betoog!tſtellen ſal ecnige li

ſten oft practijckë boot batſmactie/eiïbat bcm.be

bonbcnte tot op t gat 3ijn.3lg nu nalangbelooz

peng beiagcrg tepeerbeſten dat t ſwijn mocht tij

matig enochem geuangen geeft(t'meltkcbat niet

cn boct/ten ſpDat ſcetc baettoc# boogt)

ſobcbooméſpterſtont/alſo ſecretclic algſy tonnen/

Dat omringen eñ met t'ſubcett inbcbant t'ſamen

ſttackg bcrubaertg te gacn/enbe niet miſſen bat te

booben: nochtangen moeten ſpbe bant niet lcccb

bouben/woant ſpſoubcn ſlaen op ben top:maet ſp

ingetcnbc bantbUogbe opbcffen cnbc.ncberbaut

kenbeſlagen gbeuen/mel mooi benſtenbebat ſtje

niet en ſlaen op beſtjbehanbaetlicher pcert/maet

melopb'anbetſjbe: mantbet miltſumijn keert tetz

ſtontbct booft opbcſijbebaert bcm ghcqueſtgbee

boelt topclcke een onſake ſoubc mcſcn battet peert

bacrafgbeboobt oftgbequetſtſoube upogben,

- De Iacht vanden Haſe.

Vandegenoechte endet profijt vande Iacht

, , # Haſe,ende vande honden die

daer toe van noode zijn.

. . . Cap.xxxij. - - - - - -

Dſ&iacht bamben baſeig# enbegeeſtigett

3-’ef ootfotoſtelic niet niet alleenewoon beencle

Hieben/maet oot moet alle molt van ſtate/ban van

#anbet beeſten/ombatſcutenigberley gbe=

noechten enbc recreatien bp brengt/met clcpncn

roſt/ſonbet in perikel te meſen man meelfortunen/

baet in bat begbene mallenbic ben bert oft milde

Moerckensiagen:bebalucn noch batmen eengroo=

te gbettoechte heeft van teſien ben monbetlicken

gbeeſten.be natuere man beſc depne beeſte/enbe

Bepgachtijcken biet gb.cbpupct*#te tomen#
- 'I - ij lla
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clautoeit battben bonbenbiebent betttolgen.5ule

'keit# toe onſen maoet heg bupſ

cſing tia upy millen bat bp bcm bact in oefene
o bitubilgalg bein mogclitig/mät#enkan Dâet

boog niet ban genoechte en beprofijt hebben.

Aengeſien nu bat beſciacbt principalit geſchiedt

enbe te doetcke#met macht ban bonbêſſo moet

bechelman bicſults boë mil/eiïbie eeniengeiacht

van bonden heeft te letten/principalit topee bingé

obſctrictcat Ditt bie opci te fatſon erett . ED’eerſte bat

bp biegeupenne ongecoppelt te ſtaen/ente loopen

op allerleplant te moeten in belbcn/boſſchen/botta

boſſchenenbeboſchheng: want anderſing iſ. Dat

# gbementtet int eerſte te iagben inact op een

# aetſe alleenc gelijt inbeboſſcben oft bouboſſche,

o en ſullen ſp niet iagen in pleptten en belbê:maet

ſullen gaen ſoeckett be boſſeben/bact# ſullen ge

moonc3ijn begbene echte te hebben efibe baſen te

bittben.#Datibet ig/bafnten menttttetintetbe bone

ben ter iacbt en lepbt inbe morgbeſtont/om ben

ban en de nattichept wanbet aeroë/maerlieuet op

bet boothſte mannen dagbe, moantiſt dat gbpbena

dieben be toclteghemoonemaect/cfibat gbpſcban

doen iagben milt int boothſte mannen bagel enne

gbeuocſben aan eenigbe bitte oft cleynen woint/ſo

enſouben ſpbaer na niet meer willen iagen notb

ſoecken. " , -

- éoo ig ban belt tecbtett tijt om be fonge bonben

ben baſe te leerêiagen ban éoeptember tot in #De=

tember:ombattentijt cñbetwocbet bangetempert

ie/eiibat ootbe ionge baſen ſot zijn eſiſcet tranck

ban lichaem/enbe noch geen liſten oft practijcken

en moeten nooit te ſtellen ſo batſp bicupilg geſpots

gen tonnen boot be bonben/bie baet genoechte in

nemen eitbe te beter leeren/# niet boÉeft

ſouben maert batſe van ben bloben en be bette

weep liepen, - - - - - - - -D
-- * . J. 4 e
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Deteeckenenvan eenen goeden Haſe: van het

manneken ende van twijfkenende van

ſijnen legher. Cap.xxxiij.
• N#boemel dat beiaget intiagen wanben baſe

mangt dat bpcrijgen can/cñniet batby binnen

macbſom begrootclichtichept eñ ontallicke plata

tijcken man#bier/ beubelckebein bickupilg bocht

verloren arhept bben:nochtang ſoiſtalteniete ben

#geoloft boot een goet gelut van iagê onber

bele be beſte mot te kicſcm:ofthat be beere niet mil

lenbe oerlogen moeptcbocn/ſtjttent iaget geſombert

heeft om beit baſc te beſpien eñ te beletten/eet dat

bp ben iaeght/ADctcetkenen ban eciteit goebelt cii

ſchoon en baſeefibic meetnichig geiacchttemcſen

#beſc;#De gene die hen bouben in de boſſchen cſi

elbë/oft upcybë opbcheuiteihég upilbe polepe oft

# veel beter dan be gene bichen ontrêt

be matetëboubê/ofbä netleptſcroſſcbaſenbieban

ben geſlachte het tonijné# mattt bc gene die dit

trent de materê moonenſijn geintyulic onganſtb.

GHoortg het mannen ig bcci betct dan t'ooijfken. -

#De teeckené man alle bepbe/3ijn beſc: t'ntatuten

ken ſchijt gbemcpnlichtinbetkeutelg broogct cij

# acnt cynne #mijfkenbickceñtonoc/ cij

niet ſo broogbe. HC'mijfkertig grotter baultjueeft

t manneken bunbct. I'maunckëloopébe mt ſtjité

leger beeft b'achterſte mitachtich/aloft gepluymt:

mare/ I'manneken ig toe man ſchouderen/beba

bcnbc biet en bactſonantige lange bappen: het heeft

een toptet booft cnbc bickettaken ban t mijfkett:

bet bay, en ben baert malloc taken lanck: begonen

co2t/brect cfi ooitachtich: het mijfkenbcuet hooft

lanc cñ ſmal/groote#houenbc bcue

# grautreckcube op t ſmart 3ig bebombé twijf

en iagen/ſo noctbet niet dan loopen toittſomme :

bact plaetſceñlannoume ſcucuoft acht maellon-,

pcnbclancstenplaetſe/ſonocreengtcupillen ſtille

: b iij ſtach,*
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ſtatn/het manneken bott contratie/mant geiaetht

pijnbeman be bonben, ſo loopct altemcts twee oft

blp mijlen verre van ſtjn logijſt.

ADm te upcten ben leger dan ben baſe/bat moets

men begauontggaeſlacn/mant tegen bemacht met

ttert bp inſtincnſegber/cnbeniet ſmorgbeng om

ben bang milie/notbepben minbach/omberhitte

willeſmen moet meer ſettéopſtin moetſtappé wát

# be punt van een meg/geſlagbcnbcbbenbe

n eleyne claumen recht in b'actbe / beubelcke

rontſommeteeckenen ſullen contenbe altijteſtbet

per boot bat byaltijtsfijnenpootgbeſloten bout

gbeltjckbc punt van eenmeg. "

- Het vanghenvanden Haſe. Cap.xxxiiij.

Azengaenbcbeiacbt oanben baſeſ ben rechten

LA tijt man bic te vangen met bebaſetminnen be

gint te baiféeptember/enbeepnbette balf april'

om be bloemenen begrootebittebicban begint te

tomen/weltkepinghen bebondenben reuckcbe

nemen vaneen baſe/bcbalnennotbbatin pientijt

bcbaſenionck cñ onſtert zijn: nochtans iſſerſcher

lant en tijben paniare/bäerpe bonuë geenë reur=

heen hebben mannen baſe:gbelijt in de opintert in

plat cffen lant bactbegronië met eñmaſt 3ijn boog

bat bcn baſepe poot vol bap2gbeeft: enne als bp

loopt/fo blijft beactbehie metigbacraen bangen/

bemelthcbp met betootte mecb braecht: het wielt

Heallcbetrictkenmetbneemt bat bc bonden man

bemfouben mogen hebben:eñoot ombat inbe wel

ben gheen tacken ofttrupben en 3ijn bact bp met

bcn lichame ſoubemoghenaenſtrijken/ niet meer

ban op be toegben;#peſgbeltjrkg en moetmen be

bonbënter iacht niet lepijen alſ prieſt: opantſpſon

ben beclauwenafloopen en beboeten beperuëtter

contratie mante bäfenbicban beter loopë dan op

De gedacnte banben baſepootig ſcherp cfigcmaect

ten aubertijt/ombat ſy bevoetëgenoeg#
- te e - w- 'g t
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#D'eerſte punt bamben baſc te bangert/ig te bitt

een ſijnen leger:ciï om bië te binden moetmêaens

ficit ben tijt banbcn iate baetºnnen in iB/cnbc boat

toebet batig:mantiſt inbeſlente oft 30met ſoen

bouben ben te baſen int bichte vanden boſch nietſ

om be micrè/ſlangëefiaketiſſen bieſe man bact iaa

en/enbe ban 3ijn ſp beowoongen baten legbct te

# inttoogne ef onſtettke plactſeti.3ln.be upitt

ter poen ſy contratie: mant ſpuernachten dan in

eenige bicke bagett oft intbichtſte banbeboſſchen/

principalit als de ſtootbench ſtoortuneſten ooint

topapet/bië ſpſeer breeſen.52ubä na bêtijteſt plaetz

ſenactmenſïenſal batbc baſen barëleger bcbben/

ſoſalmen de bonnen moetë ſchickëom bic te gacn

# in ſtinen legctief als bpſalootgeſpron

gen meſen/ſo ſullen beiagerg(bie ouer be bnp niet

en behooren te koeſen) be bottben berooeckcn ont

bent te volgen ſomber meel te roepen oft te tieren/

om bat ſpbie niet en ſottben te ſeete berbitten/het

toelcke een opſakeſoupe meſtn batſe beſpoone met

licſenſottbê/efibčtctbté moech niet boubëen ſoubë.

43 Jact Daer entuſſchen moeten ſp gae ſlacnbc

pvattijcken mannen baſcº bemelcke menigbcranbe

ijtt:ſomtijtg gelijt alſt tegêt/ſo bolcht cñbout beit

aſe meer bevoegen cñbeerbanen, ban op een an=

ber tijt: eñiſt dat bp tomt aen cenichbouboſch/bp

en looptecttietin/maet bp boubt bcm acnbc can

ten/enbelact bebonden mûon byloopen als ſpban

boon bp3tjn /ſoo keert bp bcn ſcitten opech moeber

Die by gbetoinen tg op D'lanbt baet hy gbcbita

tien mag/mant bp en wil niet gacn in de dichte

boſſchen/ om bc mocbtitbcpt bic nuct al int boſch

ig. #ºegen ſulthe liſtenenbeplattijckenbcboortbe

íagber te blijuen op ontrent bonbert ſtappen valt

het boſtb/bactlanc5 bat ben baſe ſal gbetonnen me

ſen/mant by ſal bcm ſomber fautcocnſcluen mech

ſien mebethteren recht nacva:/cnbc ban ſalbe

- " V - ttig 3igt,



592. Dat v1. Boeck,

ſijn honden mogben mebervoepen: "De iagberſal

potſien oft een manneken oft mijfken igveñoft bg

in dat lant gemocntig/oft bat by bact ouergberoe

men is: moant is bpbaer van elberg ouergecomen

efi niet manbëlan.be/ſo ſal bp ſijnëlegct bebbêonti

togoogeleiïſalbcm tmeeoft blpmacſmannebombé

omtrent ſijnen leger laten opiagen: mant betig ſe=

hernat centen baſe die in het lant genoept en opge=

hgochtig paintipalictmijfkcn iſ dat beiager gaea

ſlaet bet eerſte lant ciï ben ommekeerbiebp b'eerſte

tepſe neemt int motttecken van fijn logijſt/me=

ſenbe upo? be bonben/alie D'amber keer en biebp

boenſa! ben geheelen batblanc ſullen lancgbe ſel

lte plaetſen voefent eiï be ſeine#enbe

bol.cbplaetſen/tien ſp battetig eenich manneken/

bat man betre bacrgecomen mateloft ootbat bent

bebonben ſo mocbeefimatgemaect babben. Datbp

bebwongen mare zijn lant te verlaten:t melcheſg

geerne Doen algſy geiaccht gemeeſt hebben topce

uren ſomber opboubert. -

3int eerſte als bebonnen bebaſeniaghen/ſo en

boenſp niet ban ommeloopen/paſſerende bijfoft

feg macl lács een plaetſc/eii in batc ſclue voetſtap

pen. Efimenmoet meten bat in bien bebaſemina

ben eeng miſſen eenë baſcte bangë/ſo macbbcia

ger mclgae ſlacn betlant eñbe plactſenbaer byge

paſcettig: mant iſt bat bp baer nocb meberkeert

cñbat bent be bonben iagen/ſo ſal bppaſſeren boo

bcſclue plaetſen en beſtſue practijcken voortgſte

len bic by bebe op bien bacb'bat by bemgeſalueert

beeft/ende baet boot ſal bp mogben ſijn#
kennen en be bet lambt baet bp ſal loopen op

len/enne alſoo fijn bonnen ſccre mogben bel

ſpett. er

. #ommigbe baſen als ſpben boonnebooten/rije

ſen op mt haten legber/enbe ſpringben in eenige

tiuiete oft ſtaende mater:ban moetmen bie#
- - - - - - - - - - - - 3TCC
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boater boen tonnen tten beſtenbatmen kan/ enbe

bcbonben gbetcebt bounen/ om te bangben op

be paſſage, - - - w

#Dewufkensbedrijuenbare partijchen ennelie
ften toptercfibicopilbct ban bc manneheng/tubelt?

ke bebonden niet gbeerne en hebben / ombat bent

cioecken en betutagieuſen bonden betogict/ſobics

toilg te keeren eñ ommtc teloopen/mits bat fy bee

eeren een bccſte bic boog baet loopct/on, upt alle

aer macht te loopen.&oulthcn baſert bic ſou bitka

miles parten boortgſtclien/moetmen groote onts

mcloopen maken/ om batmcn alle bate onlinckce

ten beſtupteit foube enbebaet af niet binben ban

ben botgant:bat boenbe ſo bcneemt men met bate

macht/enbe men bebtminctſegbeenſpatten boogtg

te ſtellen,

#Daet zijn oock ſommige baſen bie boogloopert

dance ſommige ſtraten ende mcgcnt baet be hon=

ben geen cn reucke en tonnen hebben ban bcnitez

ben om batter nochtacknocb truyt enignotbee

mige bochtichept bactſp metten lijuc ſouben mo=

ben aencomcn/ maetboo? bebonbcn bcn te ticke

oubë mogen crijgen/gcitjt ſp ſouben macrt bat ſp

in ambethcoccte plaetſen maren/geltjck boſſchen/

toozne/cñanbet bochtige plactſen/cñ principalick

als ſp gaen meppen in cenich groen toorne/mibts

barſe metten lichaem tuſten op een plactſc. Qlig be

iager te pcetbc ſuickc baſen minben ſal/ cñ bat bp

t'gcbreck banſtjn bonben ſiet in cenigbenuocch/ſo

moetbp boortg b?ijttcut lantgb.cn ſclutcn moccb/ala

tijtg bie moigbenne tot bat be bonden ben optgant

bittben banben baſe/ oft omntcrg bat ſp gbcmona

ben bebben een depneocllingbc oft nattitbept int

mibbel oanben mechſbaer de bonbcn mcpncn bent

reucke mcber te bebben. Ende bp ſcluc behoort

mannen peerbe tettebcn/ omteſten op bactbe oft

bp niet en ſoubt mogben kennen cenigbe nocta

- b b ſtappen
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ſtappen battben baſt/ſulcke als top bier bogen bez

ſtbreuen hebben,

#De baſe ſtelt boontg heel meet anbet liften eſi

platthcken bemclcke melſal neerſtelit mogen bea

letten cert doo5 eube geſchittiagber/iſt bat bp/ matt

bat bp geſtcn beeft ben eerſte omlneloop boen ben

baſc Venbe bat bpgbennettt beeft het landt bact bp

ſijn loopcat neemt/bem ben mech onbetgaetont int

gcfichte te hebben efi bact ſijn bonbë beruocct/be=

Yoelcke by ſal bocn nemen groote ontmeloopë/ont

bact in tcbeſlupten alle be liften en bepgacktijdkets

banben baſen.

#De ſaaſen en deuen ten bootbften maet ſcuen

iaer principalickbc manneheng. #oy hebben beſe

balſtbept/bat indien betutannekë eñ mijfké ſanië

bergabcrt 3ijn eñ oooonen in een lant/ſp en ſtellen

nemmermeer bact anticrwacembcbaſen latë moo

nen/in bien ſp mogben/ten mate begbencbieſp

boortg gbcbracht cube gbeumonnen hebben: enbe

baerom ſeptnten : ſaoemen meet iacebt in een

lanbtſboe batmen baet meet baſen bindt om bat=

tet. Die bananhet dan bent tonnen.

3lg ben bafe geuangëig/ ſo macrt goet batmen

bt bomben tuctcgaucºom te merblijnen/embt tou

tage te getucn om op een anbet tijtubebettetagent:

becuere macb gbemaect zijn met broot/caeg en be

anbeticchermien/al t'ſamengeleptint licbaeni bart

ben baſe/ om nat entbcbgupit te maken int bloet/

cnbc ban optgbeſprepbt opt'ſchoon gatg. Cleot be ,

tupeebc Cuete / alg boog een beterbanchct / iſt bat

men een bcel baſengbeuangben beeft/ ſo ſalt goet

moeſcubatinten centen baſe t'oel afſtroope enbeuota

nente belonger/efiban ben baſe upolpe int miobel

manoen bonnen/enbe laten van bacreten: Aisſp

bie opgeten hebben ſalmenſc broot t'eten gbct.cn/

om batſe geen pijncaen t'berte bcbben en ſouben/

eube bit opebet ontſpoumen/ boog dat het#

- âtlbčit
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t

:

:

:

:

bannen baſe ben contrarie is: algooceenen wint

biegbeleettig ben baſetciagen geſtelt upont tot bet

iagen banden bett/fo en ſal by niet meer na baſen

iagben/ on bat by bet miltbyact banden bert veel

- brierſal gbebonden hebben ban banbelt baſe.

De iacht van den Vos ende van

- den Daſſe.

Het profijt vande iacht van den Vos ende

vanden Daſſe. Cap. xxxv.

D# iacbt banben nog cnbebanbebaſſe en brêgt

gbrengbenoechte oft profijt ben iagergby:ick

meyneprofijtaengaenbedeſpijſcºmanf het vleeſch

banden nog genot noch min mannen baſſe/cnig

cenſingliefelic noch goet ont eten om dat eenen

ffen/byccmbett cnbe onlicflické ſmake heeft/hoe

mel bat 15alenug op een plactſt bccft upillen ſcg=

gben bat bleeſch panbg bog bc ſcltte tracht en

macht beeft/bic tºpiceſch mannen baſc heeft: nocha

tang beeft bp op een anberplaetſe gheſeyt/alg oft

by fijn opinieopenertoepévoilbe/bat pc nog natte

be ſeluctoinplerie i5/bact bcn bont af ig. &oomnti

gbeboeren hebben bc bpattontucte gbeen anbet

gbericfman ſpijſelen eten gbeen ander bleefcb ban

van moſſen: maet op ghccnaubet rijt ban inben

#berfſt/ombat ban de noganberg niet en etet ban

4mijn beſten/maet boot bat ſijn plccſch mat te beter

macb momben. Udoorwpacriſt bat int wangben van

ben bogenbc banbc baſſe eenich profijtig/bat en

i5 attberg gheen ban om bat ſpbct gevogelte eten,

enbe beconijnen inbc matanocn/eitbc oocontbat

De mebeeijng ſcet beelhouben vanoclenger bana

ben nog noo! begbenepie longerfutbtic53tjn: ef

mantſmout/woon de pijn.cbctſcnumen: oan ſijn

bloet/nooit graueele:wanbe olie baetingbeſoben

is het gbeheel lichaem van ben oog "E:
- D
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oft boot/boot alle pijnen beriottttuten: baltbetul

len bauben bog/tegen ben ſteen oft gtaueel,

Twee ſoorten van Voſſen ende .

Daſſen. Cap.xxxvj.

D#ſijntgoccſoorten van boſſen/cnbettmeeſpe

tien man baſſcn:te meten groote cfidepncboſe

ſcn procbin Daſſen cficbenin baſſen. De topec ſpe=

tien man boſſen zijn genocchbckêt:#Deſe tmeeſpe=

tien man #Daſſen ſijn cenicbſing biffctent: mant De

#3tjtigtaubott#bebbë het bapg

ouê be muplccñ onbetbc kele mccl mitter/ban be

chening/ſp3ijn oot mat grootet ban lijue cfibeba

ben bicket booft enbentuple. EDe pogching aig ſp

gaen mt baet bollë/ſo boen ſp geern bact geboech:

bet upclckeſp nemmermeer en boen /ſp en maken

eerſt een depn putteken in b'aetbc met ben mupie/

oft claumc/cnbeban boen3ijt bact in. De ſChening

bocn bact gbeboech ſtetherre van bact bol . De

ogchir4 maken gbemeyulick bare bolen in het

ant cnbeanoct gtonben bie gemackclick om toca

ten zijn/enbe op opene plaetſen / om te hebben de

moetinte banbet ée onttê/cn ſtjit ccnpaerlic ſlapen=

be:ſp3ijn oock occi betterban be chening. De che=

ning moorten in de baſte gronben oft inbe rootſen

1naltctube baet bollen bicpct cñ enger ban be popa

ching:nochtang en 3ijnbet ſo meel bocchen eñme

# niet in alginbicmanbepgothing/ombat ſpinoë

tten gront oft inbetootſen ſoo nict grauen en

conn.cn/gbeltjck b'anbct doen in het ſant en be

toetliche actbc. #De tbcning hebben de kelc/ be

mupleitbe bc oogen gbeclathtich / ghclijck bekcie

ban ccn ſºjattte/cnbe zijn beciſumartctenbe boo=

gbct ban been.cn ban b'anbet. #Dcſe topccſpecien

en oooonë niet t'ſämcn/cfieten alberbäne mlceſch/

ſp bocngroote ſchade in bc matanben/ſonbetlina

gbe onbctot depnelampmacſheng bie inbebollen

3ijn/cnbc3ijn oock gretigbct na bciongbe bacte

- & bercſkeng
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t

vertfkens en bewerckengban naanpct bleeſtb: ſp

eten albetanbegeuogelte/gelijt ganſen/kieckenert

enbe biet geitjcke:ſp3ijn ſtert van leucht en beſcer

#bupt nochtans macbtëſpſcet batë muyl/

pſteruen oock lichtelick alſmenſe met eenen ſtot=

ke ſlaet oft gbetaect op benueſe. #op 3ijn ben boſ

ſcn boot bianben/enbe bebechtenſc bitumilc5.

Van twee ſoorten van Bracſkens om Voſ

ſen en de Daſſen te iaghen,ende de

maniere van die te onder

richten. Cap.xxxvij.

A# beiacht van de voſſen en bepaſſen/

bie geſchict met bracſkeng bie inbc bollen loo

pen/bemelcke topecberambe 3ijn: beeite hebben

ſlintme moeten en de bebben gbentepnlic cott baer.

3D'anbet bebben rechte boeten / cnbclanc bapp ges

dijck materbonbë:be gene bieſc ſlim bebben loopcw

gemackclicket inbe bolië ban b'anber/cfiſtjn beter

tot be baſſen om batſp langet baet in blijtten/ bett

beter baerboubenbe ſombet oottomen. De ghette

bie rechte boeten bebben/bierten tot tmeebingen:

om batſe op t'lantiagben gelijtiacbt bonbcn/enbe

gaêmet meerder furie en de ſtoutitheyt inbe bolen

Dan b'anbct:maet ſp en blijuember ſo lange nietin

ombat ſy ben quellen met bc boſſen eñbaſſen te

bebechten bet opclcke bcnlicbcn bebopingt oot te

tonten om acſſein te ſcheppen. - ,

ſºjaet iſt bat gebeurt bat beiaget geen baatſkë5

en beeft bie geleett3ijn/bp ſalſe mogen albug fatſo

meten. ſ-Jen moctſe beginnen te leerert man nat ſp

acht oft tien macnbë out zijn: mant iſt dat een blacſ

hen onder bactbemicten loopt alſt een iaer out ig/

ſcet qualicfalt baet toe mogen gebzocht eñ geleett

voetbë:mëntoetſe oot niet met ſtrafbcitieerê/noch

banbe baſſen laten quetſen intbc bolen / mantwoa

tenſy geſlagen oft verongelijtt/ſpenſouben baet

niet meer willen ingacn, wacrom batmen ment
V. s - IllCUIRCCU
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mermeeren behoort bcionghe bracfkcne te boek

gaen inbeboienbaet oube baſſen oft boſſen in zijn

boo? Dat ſpgclcert eficeniaet out 3iju.3|2och moet

men voor ben altijtgbaet inſcnbcn cen outbaatſe

kenvbatwocbetſtaenmach be futie wanbebaſſen.

#De manicre ban bie albetbetſuaemſtc is onbe

ſchuete leeren is beſc: 3inben tijt bat bc boſſen cſi

baſſen iongë hebben/ſontoetmë nemê alle be oube

baacſken6/cfidaten bicinbe bolÉgaen/eñalg ſp ful

len beginnête baſſen/ſo ſalnië alle beiögcbzacſkêg

een ſcffeng boubë aen begatë oanbe bolë om bata

ſc niet bechtëenſoubëlefiboenbooment gebag.ſºa.

bat b'oubebaſſen oft boſſen ſullègebangentoeſen/

eñ batter geen int boden zijn ban be ionge/ſo meet

më alle boubcbmacſkêsiteinéeïtoppië/efiban be

iongelaten bact in loopcn/bentourage gbeuenbe

niet te roepen:nebermaetta bracſkënebetupaertg/

boubt baſt/boubt paſt:cialg ſp ſullen paſt hebben

eenicbioticbaſkê oft boſkë/nnen intoetſcbat laten

Doot bijtë binnë int bol/meltoeſtenbebat b'actbe

ben niet en binocre met op tiijftt malië:banſalmé

alle be ionge baſkene eſi moſkengt'buyg bpagëteit

tooſten bactafbe leuctenbet'bloet met taegenbe

ſinout/cñ geuê benbatboot een teure/bentoonëne

bet booft van bat ſy gbeiacebt bebbcn. :

ſ8jen macbſe Got noth leerë op eenanbet titanie

tc/te meten/met moetboen bangêoubt boſſen oft

baſſen ituenot vanoc oubc baatſhè/cfibie grijpen

met tangen bic baertoe dienen eñ gentaeet 3ijn/eft

afſnijbcnbct gebecl onberſte cakebeen bact in bat

ſtaen De groote tanden/cinictaertbe opperſte toe

men/ om batſe altijt5 toonenſtillen begrannſtba

banbebeeſtcſſonnettenogen quctſcnoſtſeer bo

ban moet men boien makë ineenë bcembt biewijt

# 3tin/ombat de baarſheng ſpatie eñplaetſe

cbben ſouben om te keerëefimembé tñtmeetſae

men bact in te gaen:banſalmen de bolë*##
- ; ; - CtbgCg
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berberg efruſtben. Dat gebaë3ijnbe/ſg moetnië

bë baſſebaer in boë gaë/eñalic bc bracſkêg ionteſt

out bact in latë loopé/biſſende ciï totagegcucnbct

# boonſept is, ºf alg ſp genoccb ſullen gebaſt

cbben/ſo moetnett tet# ban bct bol ſcucn oft

acht ſlagen gcuëntet beſpabe/ont ben cogage tcge

tten alſinen grauen ſal.#Dact naſalinen bc betberg

mocchncnten bact ontreut bat bc baſſe i3/eft bë met

tangen mt.ncm.cn/cn bootflacn boot be bonbê/oft

Doen bootbijten ban centen baſcumint/ont bent bact

aftcure te makë.43fimen moet oot tac3 bcbbêont

ben terſtont te moppen op baet ooiitbract alſ boot

ſal mcſenteïiſt batinen by auontiterchet omberſte

dakcbeen man be baſſctrict bycken en milöc/ſo ſals

hucttafſagen alle be onderſtctanbê/ om bat bp niet

bijten enbt ſectboen en ſolibe, .

Demaniere van Voſſen te vangen. Capixxxviij.

A## beiacht manuc moſſett / bic is veel

lichter bä banbcbaſſen/principalic ombat ſp/

ſo baeſt alg ſp be bracſkeng boogcti baſſen/cnbc ges

mate morben ſo mijckcnſycñtomen terſtont mt

bact bol/bcbaluen inbcntijt wat de mijfkcn3 bact

tongen bebben/bewclcheſp niet en willen verlatë.

#ºp maken geerne bate bolë op plaetſen bic quact

ontgratten zijn/geltjt in tootſett, oft onbt t cenige

#boonnen/eficit hebben inact cen bod / t'opclckc ſcet

berre onbct b'actbe loopt tubc ſcet ſmalig: alg bc

htacſkeng cett5 be boſſen benaitt hebben/ſoD mete

merrcn ſy ben een luttel maer niet met ſulthé ſton

titbeyt eñtracht als bc baſſtivitoch en zijn fopcrt

kcicus van bijten niet: nochtans nien ſept dat be

boſſc. Die paartijthe heeft Dat by alg bcm be bon=

Den benauthonnen funen ſteert tuſſchenbc bees

nêtrect cñ bact in piſſet/maet mebcbat by bebone

ben banbeſpnocytefibat bt bonnenalg ſp bêſtant

tiechen man fijn piſſe/mettrechëeñben laten gaen.

3ſt Datinen t'mijfhcn ban centen nog"#
d!3
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als ſp beet i5/ eſibatinen bact motſnijt be nattters

met ben barin bact ſpaen maſtig / met be cleyne

micrkêgbeuoclcke b'oopſake zijnbatt#

meicke ig. Dat belubberg bëteuen motſnijben algſ

bie ſnijen enbc batmenbat geſnebëintleyn ſtutſe

keng boet in een clcyn potteken/noch mearm zijn=

be/incngenbe bact onbet mat galbanumvenbeban

t’potteken met toeſtoppe om dat betracht niet opt

bliegen en ſottbc: Datſoubc men allet iaerboog bea

moaten mogen cſiſottoe te paſſe comen alſmé mott

bebe boſſen lockcn cñ int patckct brengben:mant

inten ſottbc nemë beſmaetbe aan t'ſpcceſ. Die lega

É opbë tooſter/bcmelcke moel gebrabë3ijnbemen

lbecibect ſteken inbc pot / bact be natuere oan

ben oog metten galbanuin inig/eii bact mebe ma

hen umc ſleppingben oft traincent ſo ſuit gbp ban

ſien bat n be boſſen otter al volgen ſullen: maer be

ene die beſc ſleppinge doen ſal/moet be ſolen man

ijn ſchoenen beſtreken bebben met toebreck / om

Datſcſijn moeten niet tiecken en ſouben. éoict bact

boe batmen de boſſen moet boen tonnen om met

ſtticken te vangen oft tſauontg te ſchieten met ſta

iembogen.Hoet is ſcheriſtbatmë een baatſkê wonijft

met ſolfet oft inet (Cabe olicycñ boet alſo loopen in

bebol.cn bact boſſen oft baſſen in 3ijn/ſpſullen oan

baetbctbupſen/ ſomber in tºmce oft Dyp maenben

baet opebet te tomen. ſºgen noctoot noteren cent

ſakt/batmen ſo baeſtalg bebmacſkenſoo woel oube

alg ionge ſullen getomen zijn not be bolen van De

boſſen oft baſſen/ſo ſalmen die maſtbë met marm

matet eiïſcepelom bactbc afbocn ballen Dictuſa

ſcben wel cñbay ſal bangen mantſpſouben ander

ſing mogen ſchoft toonbenuant quact ſecrt'moclcke

ſecrquaet ſoube oingbettcſen zijn.

De maniere om Daſſen te vangen. Cap.xxxix.

-A# beiacht bä be baſſen/bie i5 ſupacte

Dct Datt Dänbeverºngeluvernvervan,
D
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bat hareholen biepe cfi engbe zijn bcbbenbe veel
bolen eñ ſtraten bact in:bacton moetmê om ſultz

ken iacht te boene ten eerſten hebben bijfoft ſe5 .

mannen metſien man ſpaben en benuame gheretta
ſchap om in b'aerbete gtauett: bact na ntoetmert

ten minſten hebben een balueboſtjmegoebebaatſ

keng/elck met eenen halſbant acnbcn bie byp

bingerg bleet is geſtoffeert met bellen om te gaen

inbeboden om bat be baſſen te tet ſouben benaut

nvenbe oot om dat de balſebanden benbematen

oubë man geguetſt te meſen. Efialſmenſalſienbat

De baſſen benaut zijn /oft dat bebaacſkens moebe

eñtepnbenaeſſem zijn/oft bat bebellekensbolaet

ben zijn /ſoo moetmen be byacſkeng nemen tribe

baer ben baſelbant afboen:maer in t beginſel comë

ſp mei te paſſe om bat bebaſſe Daer boog te cet bea

tlant boogbt.

gaeteer batmen bebaarſkég log lactºſo moet

inen merchéboebanich dat de bolèzijn/efibe plaet

ſebaetſp geſtaeneiïgelegenjijneſiumact batſeten

epnbe3ijn:ooant anderſing ſoube men verlo?ë ate

bept boen 1 mant maten bebolen inbeafhangben

banbe boocbben/ſo moetmen be baacſken bact in

ſenben man beneden omtrent bebcllingen om bat

ſe be baſſen benaumen ſouben boucn int boogbe

bannenbeuuel/baet bcbolenſoo biepenier en titt

en begbemackclicket om te bootgrauen. Ander

ſing/iſt dat de bolen zijn in een beuuelkcn/enbe

batſegbebeelront 3ijn/betbcuuclken ſtaenbe op

een cffen plaetſe/ſoo moet men bebmacſheng ſen

#ben in de gaten biealberboocbſt ſtaen/int opperſte

man het beulselheemaeccermen bieſenbt in fulcke

-bolêſo beboortmë te ſlaen topintich oft bettich ſla

gen niet beſpabe opt boothſte banbe bolen/om bc

Baſſen te boenwerbuyſen uit de middel van bien,

enne te boennebetupaertggaen na het cpnbe enne

biepſte wanbeboient weltheisintonderſte van de
5.- - - - C bcuttel
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beuuel, gegen behoort altijts twee oft bypbacts

kengtſamen bact in te ſenben/on bat ſpinbe bits

te be baſſen biebp een 3ijn ſouben mogen van mal

stander boenloopen en de netſtroepenvenbeiageit

int achterſte banbe bolen. #op bebben een plattigta

kebatſe laten op ben baſſen acnbc boeckcn ban

bare gangbenvenne blijuen bact ſtacnbeteghen be

bgacfkens:maer als men merct bat ſp tegë be byacf

keng ſtaen opſultke plactſen/ſo moetinëſlaen baet

houë op tubce oft bnp ſlagë mettet ſpabë: cñiſt dat

fe baet booſ, man bact niet berbupſen en upillen/ſo

intoetntenſe terſtont ontbecken met cenlantboog:

teſialſinen ſien ſal batſe ten cpnb.c3ijn battbe bolë/

ſo en moetmen beactbe niet boo?ſtckett ttcht bact

mentgebag bant baatſtten boogt: mant opactt bat

men booogſtake recht bouê ben/ſy ſouben ubebets

kceten inbegrootc gangé eñbolen/cñben bonben

otterlaſt boen. #Daetont ſalniettt boogboogen tetbt

tegét gelupt eiïbopz man betbaatſké/met een ront

boog/mant bat braecht b'aerbe mebe op ſomber int

hol te vallen:efibanſalmen terſtont een plat boot

ſtchë int gat van betronbe/ont battet bëganc ſlug

ten ſoubcintbmcerſe/ombatbe baſſenietenſoube

heyſen opben bont/climaert mogelit te brengen

tboot tuſſchebebaſſcefibébont/bat mateſtcrgoet

mant auberſine quaemt van achter ben bont? De

baſſen ſoubë bê mogen qualictracterëen bijtë: mät

altemetg3ijnbct ſeg oft ſetten in een gat/bemelcke

bett bontſouben mogen bijten eſite ruggebgijne.

3is nu beganck gbeſloten is met het platboot/ſo

moet men terſtont met ſpaden en ſchuppenbe#
opgrauê/om eenëman baet in te gaë/efinäbebparf

hë5 inbegant latë loopë citbaerlatë baſſen/Daet

mêallerley beuccbtinge cñaëſtootmacbſien. ſjers

moet oock toeſien bat be baſſen hen niet en bedten

metaerbe/tmelche ſp geerne eiïgemepttlic boëals

ſy ten Voterſië ná het bol zijn/ſo battet"#
- - attemets

t



Van de Lantvvinninghe. - .' to,

#

W

altemctg op zijn eïniet en metë maet batſe geloo

, pcn3ijn.3iſmen uit baet bolonnect bccft/ſo moeta

ittenſc met tangen mtbalcn/mattenbebie niet met

t'lichaem intact nuct D'Onbetſte takebeen: opatitiſt

. Dat gbpſt wat met t lijfſſo mogêſy be bonbë quct

ſen:cñiſt met het opperſte caſtcbeë/men ſoube mo

gen batchnuplc quctſcn/bie ſpſcertcet hebben/ eſi

gcqueſt 3ijnbeboe luttel battet goc ig/ſo ſtetucn ſp

terſtont, als ſyfullë ootgetrockë zijn/ſo moet men

bie ſteken in ccncn ſat/efiban bzagen in eenplaetſe

oft bof bic met meuren afgeſlotëfg/ombaerte poë

iagen bäbe clepncbnatſkég:maet bacten tuſſchen

ſo bemacrt bbcenten met eenige leerſen: toant alg

ſp verbit zijn/ſo tomenſe bemenſchë bcmccbtenge

lijt een milt betcken boet/ſo batſe bicupilgaf tteta

ken een ſtut manoccouſt/ia oock vanocn olteſtbc
Dättet Otibet i3,

Deiacht van het Conijn. Capel.

VCHphebben mijbtefibtect genoccbgbeſprokett

banbenſConijn in het tractaet battbc matat!De

maetafoeiachtſcet profijtelickig/niet alleen.com

be ſpijſc bicſcet goetig/inaet oot om de ſchade. Die

bit cle.pngepicrtcboetint araenſboomêcñcrupbét

ſo dat #ottabo ſchrijft dat ſommige naticn bä molce

kebcbwoongë opatë ten tijbc.bat EVibetiug eñ Zitte

guſtus regneetbenambaſſadeurs te ſchoen acnbe

itoinepnë/ombyſtant te bcbben tegé be quellingë

cñ ſchaben/bic in baet lant geſchiedë boot be ouera

bloebicbcpt man bit cleyngbebiette. -

mopbebbë geſcpt in het tractact manae matan.be

timec ſoortcn bā ſConijnen/b'ecne tammc tñb'atta

Det milbc banbc matanbe:bc tannine bie in tennë

gebouben mctbcn3ijn goct onuiagen/mits batſe

fam zijn: bie banbe uparanbe zijn alternetg quact

om bangë/om batſe milber3ijn mãaerteit natute:

be manierewiiagëig principalit":": cij

- -- - t bepbe
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bevoegenoetbbekent oftmettennette/oft metten

frette:acngacnbe nicttëfretten en ſtellet in het co

mijnë bolombie te bcmechten/bcmelcke bact af met

baeſt en meemaert zijn bedoopëterſtöt upt bact bol/

eñ ballen in de netten biemen geſpannë bceft aen=

ben inganck man bet bol. Altennet5 woogbertſe ban -

bct frct binnë int bol noot gebete, moeſt een opſake

ig bat beiaget5 bitubtig lange blijuê ſtaë woachten,

De acht vande Vogels,oft t vlieghen. .

Dat de Ouders uiet geacht en hebben de iacht

vande Voghels oft t vliegen. Cap.xlj.

D ſº iacht manbe bogelg en beeft niet ſcete gepte

ſcn oft gebrupct geopecſt panbcn oubcrg/ ont

be clcync crcrcitie bic bact in gelegen ig: ombat ſp

geen maniere ban iagë en preſen baet t'lichaënict

met gcretteert en mert/ om na bet bant te meſen

lichtct eñ geſchitter om bingë te boë van meetbet

importantic:enbe oot mp en minben inbc boecken

'banbc oubcrg gecnbetanbc betmacn banbe tacht

banbe mogelg/gcltjcban 3ltiſtoteleg oft ban Sliz

niug/beubelcke ſchijnen alle bingen gemetë te bcb

ben/na bat blijct bpbe mcnigerambe bingen bieſp

beſch?cuê hebbcn:noch oot man betiagen met ben

balcke/t'upclcke b'ebelſteiachtig banallen metten

bogelg. ſºjaer bacrom en hebben bermenſchen man.

onſen tijt niet laten in t gebrupt te brengben beelz

bcranbe manieren man iagen na de mogelg/ gelijt

met tacbt mogelg/b'melcke be ebciſte maniere van

allen ig/ met netten/mct gaetne/met een boutë oft

teenen pccrt/met ſtricken met mogelterre/met ben

trupſboge/met bcn bantbogc/met bë co2f met ben

ſlach/met de blugge/met tºfſuptken/ eimecranbet

manierë bie ben oogclaerg genoecb behét 3ijn: ef

eerſt ſtillen mp ſprekë van betiagen mettëvalcke,

Het Iaghen metten Valck. -

VVat dat iagen metten Valck is. Cap.xlij.

ſêtig ſchet/bat be conſte man bliegen cñiagen
- s - ſtlCttſ II
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imtettett balt onlancg tot een conſte gemaect ig gea

inceſt/gelijt top botten geſcpt hebben. EDe oubcats

teurg/gbelijt Atiſtotelcgeſi 19liniug/bie baet bera

monberthebben manboogeſakcn/cñneerſtigeon=

berſoccket53ijn van allebingë/en ſoubéniet onge

ſcbreuë gelatë bcbbê ſo grootë bebëbicbcpt bäſinë

ſtben betſtant/ban te lecten eſite temmen bciacht

bogelg/maert battet boentertijt in t gebrupt gea

meeſt babbe. want het is monbet te ſien tenen mo.

gel bie milt gbemecſt beeft/bat by ſotam gemacct

i5/ bat by mcbettoenut ban bclocht op ſijn5 mcea

ſterg bupſt/cſigaet ſoccken amber oogclg tot acn=

be toolcken 'om te boobert/ia te bepechten. De mas

ter mogelg/be lant mogelg/eſite hangen microgcti

ge bieren/gclijck baſen/ſConijnen cñ3Lampmaſen.

#Deſe conſteig nu ſo cbel gehouben/bat begroote

beeten biebenſcluen tocgbeſcbreuen bcbben enbe

millen bicbouben mooi barc geneutbte: taſy botte

bë die in aantkerijt man ſuicker meerben dat een

3franſcb goelmäniet veel mannëanbcrêgeacht cit

mont/alg bpbcſeconſtc oft bäbctacbt niet en bccft/

alg man tooee be excellentſte bingênabe upapenen.

ſ5clijt (Halckcrije bt conſtc cnbc metenſchap ig

ban telecten cii te temmen grijp oogbelgoft tacht

mogelg/om te open vliegë maanber mogelg/ſoumel

bic booge inbc locbt mliegen/alg ontrent bct act=

bë eñ matermogelg:alſo ig oot cen & Halckenact ge

nacmt bc genc bieng ambacht cñ officie ig/ſulcke

mogelg te temmen : cfitaaltkig ccnen generalen

nacm ban alle roofmogelg/mant bp be principacts

ſttig man alle bat gbcſlachte/ – “r

VVat vogels dat totter iacht dienen. Cap.xliij: ' .

A## oft ſteecmogelg en bienë niet

[TA ontiagen eñvliegen/maet alleenebe gene die

ſtout efimclgemoet zijn cñ biebt voghels mogen

iagench vangen ſo met inberinieren als inbc wel

ben, dan beſt fijnbertbien principale ſpetien. Die

- t in tenen
/.
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eenen vegclickengenottbbchent zijn efimeeſten

heel in tirantkerijeſcergbemcyne : te weten pen

9Mctnt/bc ſbier/bëibabi begoparmct/beſBetfau/

De ſêmetillö/betaalt/bc#Lanier/bc &acte en foo=

breau. De meeſtenbeel van beſcvogelguntgbeno=

men begiet/hebben gemepnlicbe pluymê mannen

ſfeert en manbe bleugclg ſccre geupatcrt oft geſpic

kelt. #y hebben alle gelijc be claumen ciï ben bec

trom/eft zijn maltanott bptang gelijt: mant ſy en

ſchijnen geen bifferentie te bcbbë ban inpc groot

tr;pgitttipalit initg bat bact tolcut biucrſchclit bet

anbett na batſcrupucnºtmcickcccnorſakeigb: tft

baet boog gebceté merben Batgag oft googg/gclijt

Incit ben getootten batint/broogen batinch bcet.'

#Dact 3ijn pcel íacht mogelg bicnië paſſagierg beet/

tfi top en mcten oot niet moel mäupat landbcn batſp

tonnen noch ootmacthat ſy mcnctkeerg/ mätmy

bcbbê allectie bekcnniſſcbactafboo? De gene bie

ſtong brengbenut3Italit/#Duytſlant en de ander
b2ccmbclanbcn,

37'3y ban batmen ongbic brengt mt ander lan=

ben/ oft batſe 3ijngbemonnen in onſcianbcn om
Dictclecten tñ te tainmen/tcn ecrſtê en moetmen !

bie niet nemen goten mcſtc/moot. Dat ſp ſtert zijn cij

op bactbcencriſtaen tonnen : cii baet na ſalintenſe

ſtellen op tenen block oft recht om dat ſy te beter

ſouben ontſtreckenbare meneren.

ſagen moetſcſpijſen ſobithmilg alſ men kan met

leucnbc biceſtb/ubant bact ſullen ſy gocbe beheren

afcrijgen.ſtochtang bc ſpijſcefit'goet blceſtb boa

tien ben ombinatig/ig batmê ben geuc De bgpen oft

ben baig baubc binnen cñ kictkclië. ſtout mlceſch

ig ben quaet: abſſen werd, en ander ſuické vleeſch,

ig ben te bert om metteren: ſchapen ºnleeſch/ man

iongebuyuen oft iongeſmaclubë is beter: koepen

vleeſch is ben quaet/ont bat larcert/tuoclche comt

- bootſijnſwaerheytſ waerboot. Dat zijt niet verte:

ren

" / . .

A
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tent en totinë. ºnbc iſt batmenſc ſpijſett moet niet

grofvleeſch bp gebgcke van beter/ſo moet dat ge

toepct cnbc geopäſſtben3ijn in lau matet. 3|ſt inde

minter / mcn fal intoeté t'ſap mtboumen/inact ins

be ſomet ſalutten bat ntact opaſſchen in tout opatet.

3,7 mleeſch batmen ben oogclë geeſt falſonbetwet'

ſentten eñ abcten zijn: menntacbſe oock niet laten

op een macl fat cten/inaet inct pooſcn/latenbebert

al ti:ſtcnbc ctë cñaltem.ctgborgëbcnt bleefch/ect

bat ſpſat zijn cijban webcrgenen: maet batſy het

bleeſch nict en ſten/ombatſc niet bccbtë en ſoubcit.

3ect is ootgoet batmenſclaet pluymen tleyn boa

gclgeng/gelijc ſp intboſch bebcn. 2Alle iatc int be=

ginſel banben berfſt/iſt batſp te pct 3tjn/moetmêz

ſennager maken met een laretcrtbg mcbccijne/ge

lijc met 3lloe onbet bleeſch gemengt / batinen beij

tºeten geeft nochtans ſalmenſe bacten tuſſtbêſpit

ſen moeten met cenich goet leuenbe en de marmt

aeg/amberſing mcn ſoubcſe te lafntaken.ſtabat ſp

ſullen geputgeert#bcbbe ſo ſalmenſc moe

ten berepben tot bliegen:maeraiſmenſcſai milicht

poen oliegë/fo en ſalt niet quact ubeſcn batmen in

baer kele ſtekcumert met olccſch ontctbcct/gbeltjck,

een pille/efit ſauontg bic boen inſubilgê/ombat ſy

niefmorgbcng meer fouben uitworpen met meel

bochtige muplicbcyt:upant batt booi ſullen ſp tege

fonber/greetiger/gietigber/dapperder cſiwäckers

ber zijn naben roof. Cºbercken mlccſch marm ge=

getten met mat dioc/boet bebogci ſchitperé: ntact

men moet gaeſlaen/ na bat by gepurgeert ſal 3ijn/

batmcn beinſtelle in een marmc plaetſc/ ciïboua

bène op bc bant/bem ſpijſe met cenigê leuenbë mo

gel: mant bv heeft dan de darmen weeck. ſgenfal

moetenbat ſp ſtet 3ijn/als beſtiet bcn ſmiliet citog

toont/cñoot be neuſt gatë metten oogë. Bietbebt

gby be maniercintgencrael mäbieteſcerencñtamt

te makë nu ſalic bat voortſchrijuë int particulier,

- - . . . t tlij Vande .
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º

Vande Havicsoftiachtvogels intper

- ticuliere. Cap.xliiij. , -

1ë ſ5ietig ben meeſten roofmogelveenen paſſa

- gier in Egyptë in beſclanbébekent meer boot

ſijn ſnel ciï pluymen ban amberſing boon bat bepel

tierg bact borſtlappen af makë om teleggen op be

mage:mè macbſcºooebë met penſen/boodebeeſten

eñ b?et ban beeſten, ſagen ſept oot batſt gemepnlic

be legerg bolgë om be boobelichamë: ſp enconnë

niet opbliegë panbct aeroë/ſonbcreerſt batë loo

te nemêoft te ſtaen op eenigengrootë boopacroë.

#Denaerntig gebcctë beſtomint betrogclêſeet

quaet van milt tam temaken/ombat een ſtoute/cſi

ſtercke beeſtcig/ſcer gereet en mackerom bë valt

kenct te quctſen intâëſicbt oftelberſing, zoacrom

bie cenégocbenaernt begeert te hebben/bie moet

bcm mtënefte nemé teſitemmêmet iacht bomben

on bat bp/alg be bonbëtet iacht gaen/oliegëſona

be eñ be bonden bolgen/bcooelcke opgebaen bcba

bcnbc ben baſe/mog/teccalf/oft anner bergbeltjcke

beeſte/ben acrmt bact opneber vallen foube onbe

beeſte ſtille te bouben.ſe)en macb bcm ſpijſen met

alberante pletſcb/cñprincipalit van de beeſten biebp tct iacbt gbeuangen beef t -

De á patwat eſiſaanic en verſchillen niet ban

inbegrootte cſiſijn tmeeberanbeſte metë bienten

mtbc neſten neemt ciïbic mat ouber 3ijnbe/eñ op

bctackenloopenbegenangen mcroë:men macctſt

tam met lange cube bicooiſe op de bant te boubël

2incipalickiuben Dageraet. &Jen ſaiſe tweemael

baetheteten geuë oft inaereeng/principalit alſ

men bicſanberpaccbg mil boë plicgë: moät beſpat

mar moetban bongbeticb3ijn/ om dat bp te beter

ſijn procpeſoupe mangen. Ibate ſpijſe moet meſen

goet vleeſtb/ſonberlinge man oogbelg cñ bamels/

om Bat ſy mei betſouben meſſen. De éopatopatſou

belichtelitſunenmeeſter verlaten en amba:#
letten

i
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Hetten/ſo moet betmeeſter machten bat bp bent niet

ſeer en boeteſ in geen ſaken en contraricte/ mant

het is eenen ſpijtigé bogel:alg by ſal gaê bliegen/

ſo en moccht gbp hem niet te bcrtedatë bliegé:omt

Dat bpala by ben mogelbien bp bolcht niet getrij=

gen en kan 7 man gramſchap gaet vliegen efficiiint

op eenenboom ſottbct mebet te upillen keeren tot

ſijnen meeſter:45bp en moecbt hem niet te ſcertra

- uailleten/maet te opeben zijn mett genebat bp bant

gen kan/efiban ſijnen toof bcm teten te geuët ont

bat bp moeten ſoube eñſmaken mat bcm ſunploye

is mccrbith geweeſt/cñbat bpgebeten ſoube zijn

ef gemillich vliegë. #pe oogclen bieby hangt fijn

parttiſen/qttackelen/ſpecumen/inerlen/eñanbet

ber gelijcke vogelen. 15bp moet oock fotchfulnich

4meſen om hem te geneſcn alg bpſiecſai 3ijn.3|ſtbat

by be cortſen beeft manlangenarbeyt/oft booman

| per accinenten/ſo moet men hem ſtellen in een toe

# de plaetſe opronde ſtockë bicbedcet fijn met natte

# boecſkeng/eſtallencſkenluttel tſeffeng eñbicmils

ſpijſen met biecſch ban ionge kieckenen bat eerſt

gelegen beeft in materbaetſaet man camoben oft

toncontmetg in gemeptt bceft:ig bp betrout/nten

moet hem metin boubë/eft ſpijſen met biccſch ban

ionge bacnheng oft metiongcbupuen in mijn gez:

| mepct/oft in becoctic man ſauie/mariclepne cñan=

Der bet gelijcke trupbë: becftbp lupſen/ſo ſalmen

#

| be pertſebaerbp opſittet beſtrijcken met ſap man

# - 3Paſcape oft man alſem:beeft bp moumen tnt lijfſſo

# inoetmenopſijnſpijſe leggen perſe blaberg: beeft
d bp fieerfijn inbe nieugbeloft int been/ſo moet men

ſ, hem een bruppel bloets laten inbe aber bie onbet

lf De oleugelig oft onbet.be bgpe.ſbeeft bijt inbeboe

# ten/ſo moetmen ſijn moeten ſtrijcken met ſap van

| ganſen biſtel en bepeertſe oock baet bp op ſittet.

T #De balt gelijt top bogen geſept hebben ig altez

1 met5 eenen generalen naem betectkenende alle

| | | | | | | C 10 100gbcs

|

-
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bogticnoiit mede te bliegen efiteiagen:altentet5

iſt ſpeciacleſi bact 3ijnber pan bien biuerſcbe ſoog

ten/bcmelckcic late onderſchepben begene biegca

ſcbreuébcbbë päbt nature mäbe mogelg: maer tip

bacrafbat miſle/bc taalcig bcietince wâberoofmo

gelg(it mcrſtaen van# ſijn ſtottticbcpt

cñ grootc courage: eñig ſecrescellent/alg bp bet

booft tont heeft cfibt cruptie banbë boofoc

bebet tot ciïbicke/bc ſcboubere bacetº be nebeten

bäbc blengclg bunne/bc bpcn läc be beenêtgat eſi

bit bc poctë ſmert/groot cñ uptgeſtrett. Dintain .

te tilakcn/moctmê bent bicºmilg op bc bantbottbê/

ſpijſcn met vleugelê cñ bgpen van kictkenen int

matergcſtchêneſiſcttë op boncker plaetſen en alte,

metg preſentcrëeen beckë mol matcrg/om in te ba

bë:3ig ſp gebabet bebbêſaintëſe broogëbp t micr:

eerſt ſalnenſe geupennen te tagen depne bogelen/

baet na mnibbelbare/enbe baer na groote oogelen/

ntact incn ſal niet bergbeten ben tucte tc gbeuent

banbe mogelen bieſy gemangen bcbben. #op blie= .

gê woonbctlicken fncti cficiumme opmaertgal bra

penbe cñneberupaertgſicnbc/tñ als ſy ſien bë cut

oogcl/bc gang/be tratte/ben tepger/ſo nallen ſpne

bermaetto gclijt cenen pijl/unctbc mleugclg geſlo

ten recht op de mogel/ om die verſchone met d'acb=

tcrſte clauwne:eiiiſt batſy ben nogel miſſcn/ cñbat

bp mecboliccbttſobliegcn ſp.tctſtont na/eiien cont=

men ſy hem niet ttijgen als gbebeten eñ oergramt

3ijnbe/ſo mliegen ſpbanfonette batſebarèmecſter

berlieſen.ZDe Udaltig bouêalieiacht mogelg heqtta

meom teygere te mangé en alle anoctriuier no

gelg.&ijn ſtettenefit gencſen van bien zijn gelijt

bie wanbe ſpatwat. T. -. - -

#Dc45obleau is bcminſte maeſt het ºefmetillon,

acngaêoe de grootte van lichamen van alle betoof

bogclg:bpig bäbe loper eñniet banbe pupſt/mät

bpi5 0ätt tºgetal banbegenebeweegt alles:
- - - lijſ5.
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Hijt betaalt be Hanier cfibc &acrc.ºpeſe oogclig

otter al genoech bekent:ubant bact en ig geen ton

trcycbaer beſloobycaug bciagerg nict en bolgen/ .

om battet recht antbacht vanDen Bobteau is 75ijn

popc te vangen wanbe cleync nogcläeng tnt plic

gen/gelijckiuittcn cñ ſlccu'merchett:bat bccft bp

beſomber bat by gebottbcnbcbb.cnbcbetagctg/bie

inact eenêfckeren tijt en volcht/al oft bp geſefte pa

len babbe;upant dan ben ſchepbcitbe ſo bliccht bp

op bctanten vande opgachtige boſſchen / bact bp.

bcm ghennepnlit bout citbc ſtelt.

2De gentertilö is be cicpnſtc oogcl bie bc balcitce "

macrg gebruptkë: het is banbe 'buyſt cñ niet batt=

bc loper/boe mcl batttttttt inbê nootfotube mogcrt

dopcrê:betig bé valt ſo thatuctlit getijc, bat niet ent

ſchijnt te herſchillen wanden valt een inbegroete:

zwant het heeft beſcluc manierë/pluynië en t'ſcle

uc toeſcal: het ſtelt bë attententlit tegë be qttackclg

en parttijſen/efibat met ſticht roltrage batttt bic

bitioilg bolcht tot acnbc ſtebcn cnbc#
#De ſ5crfattig ecné bogcl bicnicn lutcl fict/ban

inbc banbê baltbc balckcnacrg batt gtoote bccrê:

cñ ie ſcet groot ban litbanne/ſo bät ſommigbe ge=

mcpnt bebbâ Dat een geſlacht is van bê 3 ctnt: bp

i5 goet tot albcranbc bliegen cfi tagcti/ubaut byig

ſtout eñcn meygert ttëunermeer niet:nochtäg i5 bi

quaber om tam te maken cñ tot bc loyct tc gcupctt

ten Dant cenigen autocren pgopbogbel / om. Dat bp

toilt eñfantaſticig:mãt moathinict foctclic getrac

tcert/efibccft bp gcencn faecbtiltocbigêmeeſter bic

bent batcnbclic tracteert/ſo cit ſal by metilincrincet

leercn nocbtain morben. , ,

#De #oacre i5 mâ grootte#bc malt/ef cencn

bcquaumen mogel boog ben kicckenbief/nochtatig

macbnnen bent ootleeté ter tacbt ſo opct tot opatet

pogcléalgaubcre/on te hangen milbcganſen/faa

ſanteneñpattrijſen eñailt aiibet ſcorte van onge
icti.
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len.#De grootebceren die genocchte opflië hebben

man tc iagen ben kieckëbicf/boen ben pechten tez

gen be á acre/ cñ om bein te boenneberbalen(om

Dat bp gewooone ig inbë éoomer bêſect boogc inbe

docht te boubë)ſo boenſpaltijtg eenðbut baagë op

bchant banbc balckenact/biëſpacnbcboet bangé

cetten noſcſtcert cñlatende die vliegen in cenige

plepne/ſo crtjcbt be kickenbief terſtont bemiliemá

nebct te balen: mant alg bc kicckenbiefbe but ge=

matc woonbt/ſo baelt bp terſtontneber op bactbe/

cñblijft bact by bein/bein niet boenbebanaenſien.

#Dan lactincnbc &oatte tegen ben bliegê/ macrge

moelenbebemſcluëlicht ſomeynt by te ontmliegen

macrom bathy terſtont op macrte climt al blapea

beſo booge alg by kan cfibaetſiet men een luſticb

gcuccbt:maer bacten ig niet dat hem belpt / mant

begoattemermintben hemneuerbrengébeteract

bcn inct tracht banſlagê biebpbem bäbouê geeft.

#De #Laniet en berſchilt niet ſcet banbe maſck/eſi

bceft oot ben toename Udalt/upät bp mott gemepit

dit gebecten ſlaniet valt: by morbt gemeynſit ges

monnen in beſclannen ciï om dat bplicffickig man

manierenſo gebruptt men hem geintynlit tot alle

gopooſtcn: #De UHalckenaerg upillenbebe #Lattict

ceren tranen vangen ſtellen hem in een lcege taa

niet/ſo Doncker bat bp geen licht en beeft /ban als

ſy benut eten ghcuen:oock en bouben ſp bem opbe

Youpſt niet banſnachtg.#f algſp getcet 3ijn om bè

te doen bliegë/ſo makê ſy mict inbetamer om hem

te bcrobatmen/oin bat ſy bcinnat makë ſouben in

louteren wijn: Daer nabcm gebroucht hebben.be/

ſo ſpijſcn ſpbcm met berſcnébâccu binne:cfiiſt bat

ſpootgaê ooo? bë bach/ter plaetſen baet tc iagëig/

cñ bem mompen van verre na de trant van bat bea

gint pachtcºmorbë cijbat bp niet en mágt ooot bië

bach/baer en is geen perläcaen: wát benavolgë

bebagen ſalbg goet zijn cüpaintipalic bä"#
- u ) . - IIII3
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#

liuëtot ontrêt het cynbe ban doctober/JBabettup

uenſal by beter mcſen dan te motê/ macr inbc min

tet enig by niet goet. &ict bact be maniere ban

lopen en betemmen bc malthcnefiber gelijcke bo=

gelêſo mclint generale als in t particulier, ſºjact

mp hebben noch mat bact af te ſcggben. w

Gijen moet verſtaen dat alle proeve mogels bie

tten om tc bliegë oft opbe rituitten oft inbe belbë: ,.

banbc melckebe ſommige vliegen wanbebuyſt eñ' ,

bangen mettet plucht/bcmelcke 3ijn ben bauit. De ''

ſpat moat begcrfau cñ ſinerillon: û'àbct bliegë boot

ge/bcmelcke zijn be malt/be #Lanier/be goacte cfibe /

bobteau. De ſommigbe mo?ben ubeber geroepen - -

van oliegen met preſentere mante mupſt/cfiban

ber met te preſenteren bcm lopct t'opcickc ig een int

ſtrument gemaect gelijt tupee bleugclg man cenen -

bogelt ſamen gecoppelt/gehangen aen een leſſe/cſi

eenen tonnen bal oft bact van been acnbct cynbc:

ef de vogelg monnen meter gelott boot beſcnlo=

t mant ſy mepnen dat een leucnbc binne is. De

ommige en beginnen beiacht niet macr#
3ijnbemanbeiagerg ſo molepnben ſp bic/ gelijt mp

geſept hebben manoë actnt. ſaigetten tottſen geſeyt

be mogelen en ſchijnen niet bifferent te upcſen/ batt

batſe niet alle geltjt alberambe oogelen en bangë/

maet cen pegclic ban benliebcn ſtelt bent tegé ben

bogcl/tot be melckebp geleert oft genegen iſ, te tas

gen eñtegengcenen anderen, ſºjaet van alle beſe

manieren man iagen cñ vliegëſſuit gbp bicebetbc

ſcheet binnen in de particuliere beſttijuinge banbe

natuere cñacrt ban pegclickcn toofpogcl/ bie (op

sºtº: bcbben.

. Sommighe andere manieren om voghelen te

vanghen. Cap.xlv. ..."

O#begelen te vangen met gepijp/ſo moet een

man hem borgê in een bage cñ leggë baet tac=

ken met bladeren en met een ſcutist pupé oft ſup
- - - - -- - - \, (CIM/

/
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fluyten/al oft eetten bogel mate die gettattgen is/

oft bicmcn bangt. ſaijen behoort te nemen een muſ

ſchcefibic bocntrijten met be mlcugclë oft be moe=

tct1 te bduubett/batt ſtillen b'anbet#hem te

hulpctomen incpncnbc bat ben mi oft het buybca

ken(Diemen bact omtrent ſal geſtclt hebben op ecz

tien ſtatte baſt gbemacct)bic oaſt beeft/cſimen ſal

leggen op be tackett topkeug met oogciteygc bea

: 'j ſtreken dan ſoftien tºt mogel, dient milde teint

--

? # toinen upillen# Dictackcn nebetſitten / Cnbe

- 's- Den belijnen enbcfo gbepangen werpen. ,,
, ſom éoijſkengte mangé mettercoorbcn/batig te

ſcggen op een plaetſe bact cenen grootenboopſijf

treng betºgaberen/ſalmen moeten ſtellen bypbooa

- 3 liten bicnicn ſalafgeboumen bcbbé/cñgeſct in cen
belt mat betrcvan maltaubet gelijt eenèbrybocc/

-

niet bc blabctg neberupaertg gelijt een butte enbe

bact tuſſchen een coopbcſpannen bic maſt gemaett

i5 aen centen ſtoc/cñ pan b'anbet zijne liggen.be op

een bo?tſken/bemeltke bouben ſal een man mijt

ban bact ſtacnbe:acn beſc too?beſtillëbangë timee

oft b?p ſijſkêg bic bacraen fullë paſt gentactt3ijn:

boontg ſalmcn op be boogſcpbe boomen leggbert

bunne lijm topheng/eii woat octre ban baet ſtellen

tubec oft b?p vogelbuyſkeng uyaer in dat ſullen ſijſs

heng uocſcn bic bander dockëſulien:#Deupelcke to

ntenbcom teſten begene bicinbebtipſkeng3ijn/oft

âenb% to02bc bangcn/ſullen int lijm tom.cn ſitten

cnbc gbeuanghen mo?ben op be boomen.

ADmij9arttijſen te mangë met een houten ofttee

men peert ſo moet een man ſtaë achter een topc oft

pcert van hout oft tecnen gemacct eñ geſchilbertſ

efinaer mede naccber tonnen gelijck een toepe oft

# cñ ban fijn netten woonpcn opbc parttijſen:

ulcke maniere waii mangbenig nu verboben. Om

te bangen partthſcn oftſnippcnſttachtig met biet/.

ſo moetmenpitsſtekenCC!!":#
- tjimac
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------

* * *

lijmaet batgebopt heeft gctmeeſt in geſmoltë toet' -

tiiban in een gbeuorongen gelijt een topſe ſo bickc

al 5 een cnatni cfi ecné noctlant:#Dan moetmen be

parttijſen oerbacſt maken om bat ſy opbliegëſott

ben cfi in de netten beroerten/baet ſp mcbe onts

tuatigen ſtillen zijn. #Dm bogelen te bangen metter

bant ſo ſalmen ſtroepê op cencn effenê ploet/ coo”

nc oft milie bat gewmcyctig in brocſſem bango"

mijn eiſiſceerlincſap/eñ bact na geboocht: F

be begelen baet afgbeten hebben/ſuo en ſud

niet tonnen mecb vliegben/cñmen ſalſcºmgia,

mettet bant. 5. -

%Ont bogelête aatmateuningsfeest tºt

ge op bupſen boomé en bagen/ſo moc#bc ſchutter

bobbele pijlë hebbë bicoone genoot zijn/alg by ſai

'obilië ganſen oft anbet groote oogtië ſchictë/ouet

al ſecr ſcherp om bâtſe ſouben bocºſnijbë ben bicut

-#oft ben balg alg ſp bic getakelſ: ubant bct queta

en oft booggacn banbcn gbcnicynen pijl en ſoube

ben mogelſo ſcercnict quctſen/bat bp bact afſotta

De blijuen liggen/maet ſoube boecb mliegen metBe

quetſuere/cnbc by aucuteure clocrg ſteruen,

4

1

Dit boeck en begrijpt gheen ſaken contrarierende

den rechten ghelooue,# Ioos Schellinck

Prieſtere,Portionaris van S. Niclaes binnen Brueſſele,

totter viſitatiengheadmittert,teſtificere.

1 565 .den 13 Meye.

Schellinck
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